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 رومانسية في غسق االحداث 

 

 البحث عن المصير 

 (1 )   
 

تتألف من مجال املكان الطبيعي، واجليوسكاني، ، اليت البكر يف ربوع الطبيعة تترعرع

بشتى أنواع النباتات بروعة النطاق السكاني، واجلغرايف الذي يكتظ تزهو فهي طبيعة 

واملتداخلة  ،املشتبكة ب واحلشائشاعشواألذات الظالل الوارفة، من األشجار الباسقة، 

حيث ا أخضرا ميتد على مدى نظر الناظر، طالة بسمشّك من خمتلف الفصائل واالنواع،

وتغطيها املناظر  ،املتعرجة الشعابتتخللها  ،تكسو املروج مساحة متسعة من األرض

جزء من  تانفقبني أحضان الزمان واملكان الفريد ، ففي ذلك اجلو الزاهية اخلضراء

والزمان  يف ذلك املكانبأعاجيب الذكريات. خملدا  ،لحمة املرتعةيف امل الصبامرحلة 

 ،بضعة أعوام رافلة يف حلل األنساحملفوف بالطبيعة البكر الرائعة على صفحة الزمان 

احملفوظة يف تالفيف الذاكرة ما يشبه وشآبيب السعادة، مسطرا على صفحة اخللود 

من عبق وكأنه خمطوط حبرب  ،رغم انه مقروء ،خمطوطة مبداد غري مرئياسفارا 

 ية. دالورلذكريات اوشهد أحالم  ،منياترحيق األ

ومن اجلهة  ،على بقعة من األرض حتف بها من إحدى اجلهات حقول مزارع القرية

ومن اجلهة الثالثة  ،ة اليت تغطيها األشجار الشوكيةيالثانية بعض احلرات الطبيع

 . الزاخرة بفنون الطبيعة وأعاجيب احلياة األمجة العتيدةع بتق

 تالدنيا وعش تمنذ ان ابصر ،صباالعلى جدار الدهر أوائل سطور  تتبيف هذا املكان ُك

عرف كيف أال أنا ف ،يلثة من عمراالثيف  اناو يوالد تبعد ان فقدوالدتي يف كنف 
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يف اخلامسة عشرة أصبحت اآلن وقد غالم وسيم فيقولون عين باني  أناكانت صفته، اما 

 . من العمر

وحيدها الذي أنا ف ،غاية االهتمام بصحيتامها هتماو ،والدتي ليـل يتدلباشعر كنت 

وهو يف  )والدي(بعد ان فقدت زوجها  ،يف حياتهااليت تتمناها كل آماهلا  وضعت يّف

 عنفوان شبابه. 

 ،دون حياة ميألها النشاط العمليبذرعا بالبقاء عاطال ت ضققد غالم أما أنا فأشعر أنين 

املتعددة حيث تتوفر جماالت االعمال  ،دينةذهب اىل املاو يغادر مسقط رأسأان  تفقرر

 دينةماملقيم يف املعلم عيسى  يذات يوم عن صديق والد ينقد حدثت يهناك. كانت والدت

طلب منه أل يتقي بصديق والدلأل ،املدينةتلك رغب الرحيل اىل ا ينان هاتفأخرب( س)

  .عن عمل مناسب هناك يان يبحث ل

لكنها أيضا كانت تقدر أن  ،تنفيذها ريدامتيل اىل هذه الرغبة اليت  يمل تكن والدت

فالتغلب على ظروف  ،إنسانكل احلياة لضروريات من أساسيات الرزق العمل أو طلب 

 يأتي من غري عمل وكدح وجهد.  الذي التوفري الرزق وباحلياة ال يكون اال 

األجساد، وكان رأسي حيمل من األفكار ما تضيق عن محله  ،غادرت مسقط رأسي

ترى كيف ستكون حياتي يف مكان ال ين األسئلة اليت حرت عن اجابتها. امجوكانت ته

 أحد؟ فيه ، وال يعرفين ااعرف فيه احد

 ختفي عين األيام؟  ذاترى ماذا خيبئ لي القدر وما

 عنه؟  تترى هل ما انا ذاهب اليه أفضل مما أنا ذهب

 كل هذه األسئلة احملرية بقيت اإلجابات عليها جمهولة. 
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سوى ثيابا مهلهلة وبعضها مرقع،  هاحقيبة صغرية رثة ليس بداخلكانت يف يدي 

وجدتها وقد نسيها احد املسافرين، فقدمها لي عامل املقهى قائال: خذ هذه جريدة و

  .اجلريدة  فقد نسيها شخص سافر قبل ساعتني

قرأت فيها مقاال ألحد تسليت بقراءة بعض الصفحات من تلك اجلريدة، اثناء رحليت 

 جاء فيه: أسلوبه واستهواني كان قد الكتاب 

يف األصل هو عبارة عن خليط من املادة احملسوسة، وهي ال خيتلف اثنان على ان االنسان 

  حمسوسة وهي العقل وما ضم. اجلسد وما مل، واملشاعر املعنوية الال

 فعالهو املسؤول عن التصرفات واأليعترب و ،فأما اجلسد فهو العنصر احملسوس وامللموس

تصدر ال ولكن  ،حمسوس يف األصل ءمسؤولية مباشرة ومطلقة، واما العقل فهو شي

تعرب مبوجبها وفعل افعاال معنوية تف ،كطاقة تتحول اىل أوامر تنتج عنهاإال تفاعالته 

، واذا نوالرجال انواليد والعينوالوجه وهي اللسان بالفعل، عنها األجزاء احملسوسة 

فذلك اخل، خذ والعطاء، والبطش والكف، كانت األفعال من اختصاص األعضاء كاأل

 ، اخل،والرضاء والغضب ،غضبكاحلب والمن أفعال اجلسد، وهناك تفاعالت معنوية 

 اجلسد فيصبح تأثريا مباشرا يؤثر  عليه ويتأثر به.  ةولكن ميتد تأثريها على فيسلويوج

قد نعرب عنه بالقول او بالفعل، و ،مالزما هلاوهناك شعور قد يبقى كامنا يف النفس 

ويبقى هما  ،وامنا نضل حنمله ونبالغ يف اخفاءه ،وقد ال نعرب عنه ال بقول وال بفعل

ومن  ،ومغيبة عنا ،جمهولة بالنسبة لناننشغل به، ورمبا تكون نتائجه ويؤرقنا، فيشغلنا 

 أهمها املصري الذي ينتظرنا. 

سى، ومن فقد هذه السلوى فهو حزين، فقدان احلزن واألثم قال الكاتب: ان السلوى هي 

واحلزين هو الذي يكره كل نفس من انفاس احلياة، ويضيق ذرعا بها. وان الصرب هو 

المل، هلذا ينبغي ان يكون الصرب هو ومن اجنع طرق بناء ا ،فضل أنواع العالجأمن 
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والتوكؤ عليها الرباط الذي حتزم به النوايا الصادقة، وهو املنسأة اليت يتم االعتماد 

            ل االمل. ظاثناء السري يف 

 كان يف هذا املقال تشجيعا لي وحتفيزا على خوض التجربة اجلديدة.  لقد   

والقوارب الصغرية وهو صاحب مصنع للسفن  ،السيد عيسى ياىل صديق والد توصل

مقابل مرتب  ،مناسب جمالعمل يف أي يف احلصول على  يتله رغب تفشرح ،البحرية

وأخربته أن امسي حممد وأن والدي امسه . ويؤمن مستقبلي ،يسد حاجيت شهري معلوم

 أمحد السفاري وهو صديق له. 

مقابل أجر  ،القوارب البحريةة ورشعمل معه يف اان  ّيعلوعرض عيسى املعلم رحب بي 

 حمدد مع توفري السكن. 

وهو  ،يدعى سعيدأحدهم أشخاص ورشة ثالثة التلك يف مع املعلم عيسى كان يعمل 

امسه وهي ألواح من اخلشب الغري قابل المتصاص املاء، واآلخر  ،يقوم بنجارة األلواح

لواح به ملنع احلمر الذي يتم دهن االهو املسؤول عن أعداد وجتهيز مادة القار أو و ،ثواب

الفتى التلف بسبب تشرب اخلشب للمياه، أما األخري فهو من  اومحايته ،إليهادخول املاء 

وتسمى املقبض وتثيبت العصى اخلشبية  ،جملاديفااملسؤول عن جتهيز الواح وهو  ،صاحل

اثناء العمل وازم على شفرة اجملداف، وأيضا احضار ما حيتاجه املعلم عيسى من أدوات ول

 قيام بالعمل يف الورشة. ال

واحضار أي منها يف حالة احلاجة  ،مهميت برتتيب االلواح وتنظيمها تأما أنا فقد حدد

 ،وأيضا اعداد قطع اخليش الصغرية اليت يتم جتهيزها لسد الفراغات بني االلواح ،اليه

 ،أو مبادة الراتني الزييت املستخلص من أشجار الصنوبروتثبيتها بالقار  ،وحشوها بشدة

  .   ومقاومة املاء ،والقوارب لسد الشقوق ،فهو مادة معاجلة للسفن



9 
 

املك بيتا اسكن ال  أناف ،رفة مستقلةغ يان خيصص ل عيسى ملعلمامن  تطلبكنت قد 

 .  إليهم يف هذه املدينةوال يوجد لي أقارب آوي  ،به

وخصص اليت كانت بينه بني والدي،  ،من باب الوفاء بواجب الصداقة يتلبى عيسى رغب

غرفة صغرية ودورة ذلك املكان يضم ، عنهامنفصال و ،للورشة اجماور مستقال امكان يل

 ،طبخ متواضعةللواني أبه منضدة عليها أدوات و ،نسبيا امام الغرفة امتسع مياه ومدخال

واملالعق  وبعض االكواب الزجاجية ،الشاي غليوابريق ل ،وموقد يعمل بالكريوسني

املواد الغذائية من وقد وفر لي يف بداية االمر ما احتاج اليه  .وعدد من الصحون ا،وسكين

 ه من البصل والثوم وامللح... اخل. احتاج الي اوم ،وأرز من دقيق ومسن وسكر وشاي

ودخلت يف عامل  بعد ان فارقت مسقط رأسي ،اجلديدة يمارس حياتأزاول أو أ تهكذا بدأ

  .اجلديد بالنسبة لي احلياة املدنية

كانت ورشة صناعة السفن الصغرية والقوارب تقع يف داخل احلي الذي يقيم به املعلم 

بوابة ، كانت ذراعا تقريباومخسني  تنيبة مائامنزلة اال قرعيسى، فهي ال تبعد عن 

 ،وهو شارع نافذ من اجلهتني ،تفتح على شارع صغري ال يتجاوز عرضه مثانية أذرعالورشة 

قريب من الشاطئ البحري، وهو املعلم عيسى وتقع به الورشة  هالذي يسكنوكان احلي 

 منزال، وكل البيوت القريبة نيتيربو عدد املنازل اليت به على س ،حي متوسط احلجم

وتفصل بينها وأكثرها مبنية من طابق واحد،  ،من الورشة هي بيوت سكنية عامرة بأهلها

وعلى بعد مسافة ليست وبعضها متسع نسيبا،  ،ماحٍد ممرات وأزقة بعضها ضيق اىل 

عدا صالة اجلمعة  ،الذي تقام به مجيع الصوات الراتبة ،بالبعيدة يوجد جامع احلي

 . اليةحيث يقع يف بداية احلي من اجلهة الشم ،فإنها تقام يف اجلامع الكبري البعيد نسبيا

بدأت حياتي يف املدينة كحياة أي شاب صغري يقيم يف سكن جماور لورشة العمل، حيث 

ويف  ،هر بقليل. ثم يتوقف العملأقضي وقت العمل يف الورشة من الصباح اىل بعد الظ
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بعض األحيان، يضطر املعلم عيسى اىل العودة للورشة إلمتام أي عمل يستلزم األمر 

حدث أمر مثل هذا كان املعلم  وإذا، عني حسب ظروف الطلبتأنهاءه بسرعة أكثر 

 . عيسى يصدر التوجيه بطلب العودة للورشة بعد العصر

 ،ليت ال يتطلب االمر فيها العودة اىل الورشة بعد العصربعد الفراغ من العمل يف األيام ا

ورمبا  ،من بعد العصر اىل وقت الغروببه كنت عادة اخرج اىل املقهى فأقضي الوقت 

بل اكتفي بتناول  ،كنت يف البداية ال اختلط بأحد يف املقهىأحيانا اىل وقت العشاء. 

 تفلشاهدت يف أول مرة أدقد  كنتالشاي وقضاء وقتا قد يطول او يقصر حبسب املزاج، 

هو وقدمية، ومتسخة شبه ه منضدة مواما ،فيها اىل املقهى شابا ينتحي جانبا من املقهى

يف حوالي التاسعة ذلك الشاب كان  ،لمقهىلور االصغري اجملنزل المواجها لباب جيلس 

 ،او الوزرة (الفوطة)يردتي مئزرا مشجرا وهو ما يعرف باسم و ،هأو الثامنة عشر من عمر

وهو لباس يلف على اجلزء السفلي من اجلسم يرتديه عادة الرجال  ،بويقال له املقّط

ومعظم بالد اجلزيرة  ،واململكة العربية السعودية ،واالمارات ،و عمان ،خاصة يف اليمن

وبعض مناطق يف  ،سيا وباكستانويعرف حتى يف الصومال وارتريا وإندوني ،العربية

 . ولفظة االزار تذكر وتؤنث .وآسيا يةاهلندالقارة 

 : عشىقال األ 

 ير *** فل يف البقري ويف االزارة كتمّيل النشوان   

  وقال آخر: 

 وقد علقت دم القتيل إزارها          تربأ من دم القتيل وبزه 

 ااو خمطط اوغالبا ما يكون مزركش ،وزنااال انه اخف  وهو يشبه االزار االسكتلندي

 .واشكال مربعة ومستطيلة ،ذات الوان متعددة ،مميزة ٍفربزخا
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قماش يغطي اجلزء من الوالقميص هو عبارة عن لباس  ،ويرتدي قميصا أصفر اللون 

ويلبس  ،بعضها طويل يصل اىل رسغ اليد ،وللقميص ياقة وأكمام ،العلوي من اجلسم

وبعضها له اكمام قصرية تصل اىل حتت املرفق بقليل، والقميص يف  ،حتت السرتةعادة 

وكان سابقا خاص بالرجال  ،األصل لباس أوروبي رغم انه قد وجد يف قبور الفراعنة

العمال وهو على العموم لباس املتواضعني من  ،بعد للجنسني ماولكنه استعمل في ،فقط

 والرعاة. 

يظهر عليه القدم بوضوح تام، فقد شهب لونه، واهرتأت أطرافه،  ،وينتعل حذاًء من اجللد

 مهرتئة عبثت بها يد الزمن.   (طاقية)ويضع على رأسه  ،همل وغري ممشطمأما شعره ف

كان يف أوقات الفراغ يأتي و ،اور للمقهىاجملصغري النزل اليف ذلك الشاب كان يعمل  

ففي حالة حضور أي شخص  ،ملقهىمن االنزل  قربوحبكم  ،للمقهى لقضاء بعض الوقت

وهو هيثم وامسه عامل الصيب اليرغب اإلقامة يف النزل فان عامل املقهى يرشده اىل 

 الذي يتوىل أمر إقامته بالنزل اذا مت اتفاق بينهما. 

 ،بسكن العائالت وال يسمح فيه ،ال عشر غرف موزعة على طابقنياالنزل ال حيتوي 

. سواء بسواء ممثله مياه وكذلك الطابق الثاني تيويشرتك سكان الطابق األول يف دور

أكثر الوقت يف العامل يف حالة اشغال الغرف بالساكنني أو عدم وجود زبائن يبقى و

 املقهى.

بالقرب من جهاز  عندما رآني جالس يف املقهىذلك الصيب يف احدى املرات حياني 

الصبيان العاملني يف  أحدخاص باملقهى، وكان وهو الراديو الذي يف املقهى  ،الراديو

البث اإلذاعي إلذاعة لندن او ما يعرف وقت فعندما يبدأ  ،املقهى يالحظ الراديو باستمرار

يأتي ويدير القناة على نفس املوجة ويبدأ البث  بإذاعة )اليب بي سي الربيطانية(
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الصيب الذي يعمل يف النزل االخباري، فيتحلق الناس الذين يف املقهى حول الراديو. اتى 

 وسألين: هل أنت تسكن بالقرب من هذا املقهى؟ يف املقهى حينما رآني 

 قلت له: نعم أنا اسكن جبوار ورشة املعلم عيسى. 

وهو يعرف كل أهل  ،املدينة القدماءهذه جل طيب ومن سكان قال لي: املعلم عيسى ر

 يعرفونه. كانت تلك بداية التعارف بيين وبني الشاب. تقريبا وهم كلهم  ،املدينة تقريبا

 سألته عن امسه فأخربني أن امسه هيثم وانه يعمل يف النزل اجملاور. 

ذي كنت أجلس به فغريت املكان ال ،بدأت عالقيت به تأخذ صفة التعارف والصداقة

 ، وبدأنا نتعرف على بعضنا البعضوبدأت أجلس بالقرب من املنضدة اليت جيلس أمامها

       .   وقد شعرت انه شاب حسن اخللق وفيه طيبة

بأن والده كان من سكان  ،كان هيثم قد قص علي قصة حياتهويف أحدى اللقاءات 

وقد توفى وهو صغري فبقي يف رعاية والداته اليت تزوجت  ،نسبياإحدى القرى النائية 

ورزقت من زوجها الثاني بابنتني وولد يدعى امساعيل، وعندما  ،وهو يف حوالي السابعة

، تقريبا وقد امضى اىل االن سنتان ،بلغ هيثم السادسة عشرة انتقل اىل العمل يف النزل

يف  افزوج والدته يعمل فالح ،وذكر لي ان ظروف والدته وزوجها املادية قاسية للغاية

مقابل حصوله على نسبة معينة من ناتج  ،كبريةلدى صاحب مزرعة ى احلقول داح

 ،مثل الفجل وامللوخية والبامية ،والبقوليات ،واالعالف ،املزرعة اليت تنتج بعض احلبوب

 ه البئر املعدة يف املزرعة هلذا الغرض. تسقى من ميااحملاصيل  هوهذ

كنت حينما وصلت اىل املدينة ال املك باإلضافة دعين ابني لك عزيزي القارئ اني 

اىل املالبس الداخلية اال ثوبان فقط، أحدهما قد ضاق وقصر حتى أنه لريى طرفه 

ى السفلي فوق كعيب قدماي مبسافة ال تقل عن مخس بنانات، ولي عمامة واحدة تسم
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مسها  وهي من القماش الشفاف األبيض، وطاقية قدمية (الصمادةبلهجتنا الدارجة )

 . القدم

 ،وهي بنطال رمادي ،يف أوقات العمل كان يطلب مين املعلم عيسى ان ارتدي ثياب العمل

إن  :وقال لي ،اعطاني البنطال والقميصقد وكان هو الذي  ،وقميص له أكمام قصرية

سر اثناء العمل يف يالعمل يف الورشة حيتاج اىل لباس مرن يساعد على احلركة ب

 الورشة. 

عدت اىل مقر سكين  إذا، ثم كنت ال ارتدي ثياب العمل اال يف أوقات العمل يف الورشة

 خلعت تلك املالبس وارتديت مالبسي العادية. 

ألنه يوم إجازة  ،أبواب الورشةكان كل يوم مجعة من أيام األسبوع هو يوم ال تفتح فيه 

، ويف أحد أيام اجلمعة بعد أن أمضيت يف العمل وراحة للمعلم عيسى ولعمال الورشة

ويدعى  ،ذهبت ذات صباح اىل حمل أحد الباعة ،سنة كاملة تقريبامن ما يقرب بالورشة 

هي عبارة  ،الذي يبيع للناس مأكوالت شعبية جاهزةوهو من اجلالية اليمنية و ،حمفوظ

 ،ويضيف هلا بعض السكر والسمن ،ر من الدقيق يقوم بفتها وخلطها باملوزئعن فطا

ال يتجاوز مخسة  ايسري اوذلك مقابل مبلغ ،وهي طعام لذيذ ،وتسمى املرسة او املعصوب

 قروش. 

انتظر أن حيضر لي  اوبينما كنت جالس ،ويف أحد األيام ذهبت حمل البائع حمفوظ

وجلس جبواري بعد  ،اتى اىل احملل رجل يبد يف اخلمسينات من عمره إذ ،وجبة اإلفطار

فسألين قائال: هل انت الفتى الذي يعمل يف ورشة  ،أن حياني ورددت عليه التحية مبثلها

 املعلم عيسى؟ 

 قلت له: نعم. 

 هل انت من أقرباء املعلم؟ قال: 
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 الورشة.  وامنا أنا جمرد صيب أعمل معه يف قلت: ال انا لست من أقاربه

 قال: اين تسكن. 

 قلت: اسكن يف ملحق تابع للورشة. 

قال: انا امسي منصور واسكن يف البيت القريب من الورشة، انه البيت الثالث الواقع غرب 

 ورشة املعلم عيسى. 

 ثم قال لي: هل يسكن معك أحد يف احمللق أم أنت لوحدك؟ 

 يسكن معي أحد وامنا أنا لوحدي.  ال ،قلت: ال

 وال يوجد من يصنع لك الطعام؟  ،قال: كيف تتصرف وأنت صيب صغري

 قلت: أحاول ان اتعلم وأخدم نفسي بنفسي. 

 ملقهى القريب. : لقد شاهدتك يف احدى املرات يف اله قلتثم حاولت ان أصرف احلديث ف

  ال أذهب اىل املقهى اال نادرا. ناقال: رمبا ولكن ا

 بعد ذلك عرض علّي ان اتناول معه طعام الغداء يف ضيافته. 

 قلت له: اود ان تعذرني ودع هذا األمر اىل وقت آخر مناسب. 

 ولكن أرجوا ان تعدني بأن تليب دعوتي عندما يكون الوقت مناسبا.  ،قال: كما تريد

 شكرته على طيب كرمه ووعدته بذلك. 

ورد  ،فحييته ،وذات صباح بينما كنت يف طريقي اىل الورشة قابلت السيد منصور

وذكرني  ،ان كل شيء على ما يرام فأخربته ،وسألين عن أحوالي وعن صحيت ،التحية

 آتيك هذا اليوم بعد املغرب. ساذا مل يكن هناك أي احراج ف :فقلت له ،بوعدي له
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 جدا بزيارتك لي يا بين.  اقال لي: سأكون سعيد

 ،واعتمرت طاقييت ،ارتديت ثوبي ،وسرى الغسق ،ساء بعد توارت الشمسامليف ذات 

اور ملقر سكين. وتوجهت اىل منزل السيد منصور اجمل ،وأصلحت من هيئيت ،وعماميت

 أهال وسهال بك.  ،وقال لي: تفضل بالدخول ،ب بيحطرقت الباب ففتح السيد منصور ور

 ،مفروشة ببساط متواضع ،متوسطة احلجماجللوس، وهي غرفة دخلت اىل غرفة 

يستطيع  ،وسائد حمشوة بالقطناملواجهة نها الداخلية الثالثة دراواصطفت على ج

ويف الوسط رأيت صينية بها  ،هره على تلك الوسائداجلالس على البساط ان يسند ظ

وهي كاسات مطلية  ،للشايبيضاء المعة وكاسات زجاجية  ،فناجني نظيفة للقهوة

  بلون ذهيب المع وصقيل.العلوية حوافها 

رائعة بزيارتي له، وقال: لقد سعدت جدا ال تهوأبدى حفاو ،كرر السيد منصور ترحيبه بي

ولبيت طليب، ثم اردف قائال: انا يا بين اعمل يف احدى  ،منزليبتشريفك لي ان دخلت 

ومل يبق لي عن سن التقاعد اال ثالث سنوات، وانا من أهل هذه  ،املصاحل احلكومية

الكربى يف  ،وهذا البيت ملك لي ورثته عن والدي، وانا متزوج وعندي بنتني ،املدينة

ين وبنت دوقد رزقت قبلهما ول ،والصغرى يف احلادية عشرة ،بعة عشرة من عمرهااالر

املطعم الشعيب يف ثم  ،يف ورشة املعلم عيسى كا وهم صغار، وانا عندما رأيتوولكن توف

ان تكون  توأحبب ،عرف عليكتفوددت ال ،وطيب أخالقك ،وأدبك ،اعجبت بوسامتك

احتجت يف يوم من األيام ان لو ورمبا احتاج منك فيما  ،بيين وبينك صداقة ومعرفة

ولو ال بنيت، افانا ليس لدي ولد يساعدني عدا  ،ني بك يف قضاء بعض األموراستع

عندي، فأنا اسكن يف بيت  اارتباطك بالعمل يف الورشة لعرضت عليك ان تكون صبي

وهنا كما تالحظ يف الفناء جبوار  ،متسع يضم ست غرف باإلضافة اىل هذا اجمللس

ن وهي تصلح أل ،ودورة مياه خاصة بهامستقلة، نيم الكبرية توجد غرفة نظيفة لشجرة ا
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وعلى خلق مثلك من الصبيان  ،غري انين ال اريد اال خاما مؤدبا ،بها خادمسكن ي

 هذه.  ولكن ارتباطك بالعمل مع املعلم عيسى قد يعيق رغبيت ،القادمني من خارج املدينة

 قلت له: انا مستعد يا عم منصور ان أقدم لك أي خدمة تطلبها مين ويف أي وقت. 

 ولكن ارتباطك بعمل حمدد لن يسمح لك بذلك. ، لن تقصر أنكقال: اعلم 

قلت: انا اعمل من الصباح اىل بعد الظهر بقليل، وبعد الظهر ينتهي العمل يف الورشة 

ومستعد ان  ،وهذا ال حيدث اال نادرا ،عد العصرما مل يكن هناك لزوم يتطلب العودة ب

وحتى وانا يف الورشة لو  ،طلب تطلبه مين بعد انتهاء عملي يف الورشةأي اساعدك يف 

 فسوف استأذن من املعلم وأحضره لك.  ،لك طلب احضار أي شيء ما عّن

وسوف اطلب من املعلم ان يسمح  ،قال: ما تقصر ولو احتجت اىل ذلك فسوف اخربك

 فأنا وهو على تفاهم جيد.  ،لك

 وهل انا أجيد القراءة والكتابة؟  ،وعن اسرتي ،ثم سألين عن وضعي املادي

ل عليه من املعلم عيسى، وانا صالذي احفأخربته ان وضعي املادي يعتمد على مرتيب 

على وعنيت والدتي برتييت ورعاييت، وهي تعيش  ،يتيم االدب فقد توفى والدي وانا صغري

وبعض اواني اخلوص اليت تقوم بنسجها  ،دخل ضئيل جتنيه من صناعة احلبال

وتبتاع جديا منها كلما  ،ولديها شويهات من املاعز تقتات من حليبها ،وخياطتها

 فاحلياة يف القرى بسيطة وسهلة اىل ،فتستعني بقيمته بعض الوقت ،احتاجت اىل ذلك

وبعد التحاقي بعملي  ،فأهل القرى بسطاء ال يتكلفون يف مسألة املأكل وامللبس ،حد ما

ختربني  اوقبل مدة أرسلت لي كتاب  ،أبعث هلا بعض النقود كل آخر شهركنت هذا 

وطلبت حضوري ولكنين اعتذرت  ،انه قد تقدم هلا شخص من اقاربها طالبا الزواج منها

االحوال مستورة نيت هلا حياة سعيدة ومديدة، واآلن ومت ،عن احلضور لظرويف العملية
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ولكن ظرويف مل تكن تسمح لي مبواصلة  ،وانا حاصل على الشهادة االبتدائيةواحلمد هلل. 

 الدراسة. 

وبعض السلطة وقليل من  ،احضر السيد منصور العشاء املكون من األرز وقليل من اللحم

قوله: ال  افأذن لي مكرر ،ذنت يف االنصرافاخلضار. وبعد ان تناولنا وجبة العشاء استأ

 يا حممد.  تكتقاطعين من زيار

 اهلل.  بإذنقلت: سيكون ذلك 

 :وقال للمعلم ،وحياني عيسى،يوم أتي السيد منصور اىل الورشة وسلم على املعلم يف ذات و

ألني ذاهب للعمل وحمل  ،اود ان تسمح هلذا الصيب ان حيضر لي بعض اللوازم للبيت

 عملي بعيد بعض الشيء كما تعلم. 

 قال له املعلم: ليس هناك بأس. 

ان تذهب اىل السوق بعض النقود: اريد وريقة صغرية وفقال لي منصور: بعد ان ناولين 

وتشرتي هذه حمالت بيع اللحم، فتح ثما تولكن البد من االنتظار اىل الساعة التاسعة ري

ما عليك اال ان تطرق الباب ويفتح و ،وتوصلها للبيتقة ياألغراض املكتوبة يف هذه الور

 فقد أوصيت األهل بذلك.  ،لك مباشرة

 قلت له: ابشر يا عم منصور حتت امرك. 

 قال لي: بارك اهلل فيك وكثر اهلل من امثالك. 

وعندما طرقت  ،قةياىل السوق واشرتيت كل األغراض املدونة يف الور تبعد التاسعة ذهب

وقد رأيت فيها من  ،باب العم منصور فتحت لي إحدى بناته وناولتها األغراض وشكرتين

والدها الذي  عأدبا موت ،ت طريف حياء منهايين غضنولك ،اجلمال والرشاقة ما ابهرني

 فانصرفت وانا مركز نظري يف األرض.  ،يف أخالقي ويف مروءتي هوضع ثقت
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عدت اىل الورشة واكملت عملي اىل نهاية الوقت احملدد للعمل، ثم عدت اىل مقر سكين 

 عندما أسندتكالعادة وبعد ان انتهى ذاك اليوم وأقبل الليل استعديت للخلود اىل النوم، 

للنوم بعد عناء يوم من العمل واجلهد، الح يف خيالي منظر  اتي استعدادرأسي على خمد

يلت االبتسامة اليت بادرتين بها وهي تتناول من يدي ختو ،وجه تلك الفتاة الرائعة

األغراض اليت احضرتها من السوق، وشعرت وكأنها دوت يف أذني من جديد كلمة)شكرا 

به اىل العمل انه سوف يوصي اوالد قبل ذهفعال  قد قال لنا الوقالت: جزيال لك( ... 

ورشة املعلم عيسى اجملاورة لنا بإحضار األغراض الناقصة يف الصيب حممد الذي يعمل 

 . ردها على قولي: أوصاني والدك. اخليف ، وذلك من السوق

 العم منصور؟ ىعل تكيف تعرف :سألين املعلم عيسى عنكان قد 

جلس أمام الطاولة قد ف ،يف مطعم حمفوظ اليمينفأخربته انين التقيت به ذات يوم 

سألين من خالله اين اسكن؟  ،مقتضبودار بيين وبينه حديث  ،اليت كنت جالس أمامها

 وماذا أعمل ومن أي القرى قدمت؟ 

واسكن يف احملل املالصق للورشة. فطلب مين  ،فأخربته انين اعمل يف ورشة املعلم عيسى

مثلي  اانه يود لو جيد صبي :فتم ذلك، وقال لي ،ان اتناول الغداء أو العشاء يف ضيافته

من خارج أهل املدينة،  ان صبيوعنده، ألنه حباجة إليه، ولكنه اشرتط أن يك اليعمل خادم

    وعلى خلق.    اومؤدب اأمين اوان يكون شخص

امرني شعور استهوته خيو ،مقر سكيناىل د وعأبعد انتهاء ساعات العمل يف الورشة كنت 

كم كنت أمتنى لو تعود ووجداني، ف يستعذبه خيالاو ،وانشرحت له نفسي ،خميليت

حقيقة وليس وحيا من اخليال... ان تكون  على ،طرق تلك الكلمات مسمعي من جديدتو

الرائع... لقد رسخت كم أمتنى لو تكتحل عيناي من جديد برؤية ذلك الوجه املشرق 

 صورة تلك الفتاة يف خميليت كما يرسخ النقش على قطعة النقود الفضية. 
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هي بالتأكيد الفتاة الكربى اليت ذكرها العم هل يا ترى و ؟ما امسها :سألت نفسي

  ؟ليلة العشاءيف ديثه معي منصور اثناء ح

حدثتين نفسي عن خواطر متداخلة يف خطوط متقاطعة، ولكن سرعان ما زجرت لقد 

 عن التفكري يف غري ما هو أدبي وأخالقي وراقي. ونهرتها نفسي وملتها 

ولكن كيف ميكن لي ان اتصرف امام هذه املفاجئة اليت عرضت لي صدفة من غري 

 ميعاد؟ 

ى ورقة من أوراق الفرخ البياض بعض ما شعرت انه يعتصر يف تناولت قلمي وكتب عل

ذهين من تداخالت تبدأ من قناعات فكرية وتنتهي اىل سراب يتالشى وخيتفي ومل يعد 

 له أثر. 

 أيها الليل الطويل....

 هل لك آذان تسمع بها؟؟؟.....

 هل لك قلب يفقه ما يقوله السمار؟؟؟ ....

 ل حنيين واشواقي....اريد ان ابثك أيها الليل اجلمي

 اريد ان نتسامر انا وانت والنجوم سواء بسواء...

 اريد ان نتسامر انا وانت والنجوم من اجل ان حناكي

 يف مسرنا مسار اهلوى ومسار الفرح....

 مسار اهلوى يسمرون لبث اشواقهم عرب السديم...

 أما مسار الفرح فيسمرون على املطالت من اجل التمتع 

 خبطرات النسيم 
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 ان طريف أيها الليل الطويل مل يغفو بعد....

 لقد اضر بي اجلوى من فرط اهلوى ...

 انين امحل بني اضلعي محال ثقيال ...

 محل كحمل العهد على الوفاء بالوعد...

 وردة..محل االشواق اليت تشتعل كاللهيب بني األ

 واحلنني الذي ينصهر يف خفايا الروح... 

 واق الوجد روحي...لقد كبلت اش

 وأوهنت لوعات الغرام قليب...
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 اريد ان افضي اليك أيها الليل بسر خطري...

 اريد منك أيها الليل ان تأمر خطرات نسيمك

 اهلادئة بأن تبلغ صاحب الوجه اجلميل ....

 وتقول له)زر من احبك يف خفى( ...

 )زر حمبك يف غفلة الواشي الذليل(...

 اريد ان تنقل له خطرات نسيمك اهلادئة بأنين 

 كما ترى)سهران ذا الليل الطويل(....
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 ... اءوتقول له: )إن كنت ترحم يا خليل... قد ضرني هذا اجلف

 محله على قليب ثقيل(..... 

 اريد ان تذكره بعهد عاهده لك بالوفاء( ...

 وان تقول له) عن عهودي لن أميل( 

 أيها الليل الطويل: )قد تكدر عندي الصفا... واعتمت يف فؤادي الظلماء( 

 لقد زاد البؤس.... وزاد العناء 

 وتضاعف بي الوجد... فهل سيحل بي منك جفاء؟؟؟... 

إذ اغتصب النوم اجفاني ورحت يف عامل  ،بينما انا مستغرق يف خضم األفكار واخلطراتو

 مستغرق يف نوم عميق. ،الالشعور
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 بعد الرحيل 

 (2 ) 
 ،سنوات فقط أربعوقضت معه قرابة  ،أمحد السفاري يبوالد تتزوج تيكانت والد

 . خالهلا يناجنبت

مبرض مفاجئ مل ميهله اكثر والدي ب يث اصحي ،لثةاحوالي الثوأنا يف  يتوفى والد

ونذرت حياتها لرتبييت  والدتي حزنا شديدا،من عشرة أيام فقضى حنبه، حزنت عليه 

وبعد أن أمضيت ستة سنوات يف الدراسة اضطررت لرتك  مقاعد  ،والعناية بشؤون حياتي

أغادر القرية يف وعملت أجريا عند أحد أصحاب املواشي لرعي األغنام، كنت  ،الدراسة

ثم أعود، فأدخل األغنام  ،د حرارة الشمستتشان وأمكث اىل  ،كل يوم اىل الفالة صباح

مثله أنطلق مع شيء وأعود اىل منزلنا، وعندما يصبح ظل كل  ،يف املظالت املعدة هلا

 ،ألدخل األغنام داخل احلضائر اخلاصة بها ،وأبقى حتى قبيل الغروب وأعود ،األغنام

يف كل ليلة ألنام يف بيت جيمعين انا والوالدة، كنت بعد العشاء وأذهب اىل البيت، 

وكانت حتضر  ،مع اىل القصص اليت تقصها علينا والدة والدي السيدة خدجيةتأس

وال زلت أتذكر من تلك القصص قصة  ،معنا جلسات السمر خاليت ليلى وابنتها لطيفة

امرأة وتأخذ منه خروفا مقابل دينار يوم كل وكانت تأتي اليه  ،وردان بائع اللحم

 ،فرتة من الزمناألمر وكان معها محال حيمل هلا اخلروف، وأقامت على ذلك  ونصف،

فتفكر وردان يف أمرها، فسأل احلمال يف غياب املرأة عن قصتها، فقال له: انا أكثر منك 

 ،الوزير ستاناىل ب فهي تشرتي منك اخلروف وتأمرني ان امحله ،يف أمرهاوتعجبا غرابة 

وتأخذ  ،ال أرى من األرض اال موضع قدمي يولكنها اذا اقرتبت تعصب عيين حبيث ان

 ،معني تأمرني ان اضع احلمل كانوبعد ان تصل اىل م ،بيدي فال أعرف اين تذهب بي

فبات  دراهم، فتحل العصاب وتعطيين عشرة  ،وتعود بي اىل املكان الذي تعصب عيين فيه

وبعد ان اشرتت  ،كالعادةاملرأة  اتتينقال وردان صباح ذات ق من أمرها، ويف وردان يف قل
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وما زلت اختفى وراءها  ،وتبعتها حبيث ال تراني ،الصيب على الدكان تاوصي ،اخلروف

هي وغابت ساعة وانزلت القفص وتوقفت عند حجر  ،حتى وصلت اىل بستان الوزير

اتيت اىل ذلك احلجر اختفت، ف مبفردها وأزاحت احلجر ثمثم عادت احلمال، و

فنزلت اىل  ،ودرجا نازال ،ودخلت فوجدت خلفه طابقا من حناس مفتوحا ،فزحزحته

فاختفيت خلف الباب ونظرت اىل القاعة  ،ذلك الدرج وشاهدت دهليزا يفضي اىل قاعة

ثم القت بباقي اخلروف امام دب  ،فشاهدت املرأة وهي تقطع من اخلروف اطايبه وتأخذه

وبعد ان اكلت من ذلك اللحم  ،وهي تطبخ ما أخذته ،يأكل اللحمالدب فبدأ  ،عظيم

هرها على ظثم خلعت ثيابها واستلقت  ،ثم اسقت الدب من النبيذ ،شربت بعض النبيذو

فوثبت  ،هي وكل منهما مغشي عليه تثم سقط الدب وسقط ،ب فواقعهادفوثب عليها ال

وعندما مسعت  ،فنحرت الدب وقتلته ،وكانت معي سكينا تربي العظم قبل اللحم

 كذا تفعل يا وردان؟ هأ :فصاحت وقالت ،شخريه افاقت من غشيتها

 هذا الفعل الذميم؟ نفسها وهل عدميت الرجال حتى تفعلني  ةقلت هلا: يا عدو

قالت: اذحبين وخذ من هذا املال ما بعد برهة رأسها اىل األرض ومل ترد. ثم  فأطرقت

 تشاء واذهب يف حال سبيلك. 

 قلت: ارجعي اىل اهلل وتوبي واتزوج بك. 

 . ك يف احلالان مل تذحبين فستذهب روح :قالت

ت يونظرت يف القاعة فرأ سأذحبك لرتوحي يف لعنة اهلل والناس امجعني. فذحبتها :قلت

واثناء سريي يف  ،لته على رأسيفمألت القفص ومح ،ماال كثري من الذهب واجلواهر

 فقال لي: هل قتلت الدب والعجوز؟ ،الطريق قابلين امللك ومعه احلرس والعسكر

 . قلت: نعم 
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 وهل أخذت من تلك الكنوز؟  ،قال اعرف ذلك 

 . قلت: نعم

  .فعدت معه ،فعد معنا اىل حيث احلجر ،فهو لكيا وردان قال ما أخذته 

 قال: أزح احلجر يا وردان فال يقدر عليه اال أنت.

 من الذهب واجلواهر. فدخل اجلنود ومحلوا كل ما كان يف القاعة . أزحت احلجرف 

وذلك مؤرخ عندي فاذهب  ،وما بقي فهو لي ،ما أخذته يا وردان هو لكامللك: ثم قال لي 

وعشت يف غناء اىل وأمسيته دكان وردان، فعدت واشرتيت دكانا جديدا  ،ئتحيث ش

 يومي هذا. 

كنت أنا ولطيفة بعد ان مسعنا تلك القصة تعجبنا منها أشد العجب. كانت لطيفة 

مفعمة بالنشاط واحليوية،  ،ة احلركةقغضة اجلسم رشييف مثل سين وكانت صبية 

هلما بريق رائع  ،نمبسم عذب، وعينان جنالوا، فلها ورقة متناهية ذات مجال ولطف

مسرتسل  شعرهلا ، وغضة نظرة ،، وخدود مشربة حبمرةوفيهما دفء وحنان متوهج

وروح  ،، وكانت خفيفة ظل، ومرحة، تنم عن ذكاء وفطنة، واخالق عاليةدحالك السوا

يقة ابثه على السل افطري اوحنان ا،ئيبر اكنت أخفي هلا يف داخلي حببريئة شفافة. 

 بدون تكلف.

ومل تكد تنقطع عن زيارتنا ابدا،  ،كانت حتب السمر معي وتتوق اىل لقائي يف كل ليلة

فنتجاذب أطراف  ،دائماكانت يف شهر رمضان تقضي هزيعا من الليل يف منزلنا 

أو نردد بعض  ،عابلورمبا نعلب بعض األ، ونردد ما نسمعه من اجلدة العجوز ،احلديث

، لقد كنت أمحل هلا صوتينا وحنن منتشني يف غمرة الوئام اهيختلط فيف األهازيج

 ،ال يليق أال مبثلها ملا تتمتع به من الطيبة ونقاء القلب ،فياضة من نوع خاص امشاعر

  ولطف املشاعر والرقة وصفاء الضمري.  
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فعندما  ،املنقطع النظري الدفء واحلنانتتعب من أجلي كثريا ومتنحين كانت والدتي 

ومتسح بيدها على شعر رأسي ثم  ،تستقبلين بالتودد ،أعود من رعي األغنام يف املساء

، ما بارك اهلل فيك يا بين وحفظك من كل سوء :وتقول لي تان،بحتقبل وجنيت الشا

ولكن اشعر أن هذه رغبتك  ،كنت أود أن ترعى األغنام وتتعب من أجل قراريط يسرية

ويبقيك  ،فليباركك اهلل ويرزقك ،ل والبقاء يف البيتفأنت ال حتب الكسل واخلمو

ذخرا لي. كنت أود ان تبقى دون أن تتعب نفسك وترهقها فما أجنيه من بيع احلبال 

ولكن هكذا أنت ترفض اال ان تساهم معي  ،وأواني اخلوص قد يسد رمقنا بعض الشيء

 د. وضعف جسدك الذي مل يكتمل منوه بع ،رغم صغر سنك ،الكد والكدحيف 

ح ااألمر الذي أقلقها، ويف الصب ،وارتفعت درجة حرارتي ،لن أنَس ليلة أملت بي احلمى

ذهبت اىل الشيخ الفقيه إمام مسجد القرية وطلبت منه أن حيضر ويقرأ علي القرآن 

 لعل ذللك خيفف عين من وطأة احلمى. 

وينتعل  ،أيضامامة بيضاء عو ،حضر الشيخ الفقيه عبدالرمحن وهو يرتدي جبة بيضاء

ويتوكأ على عصا غليظة  ،حذاء جديدا مصنوع من اجللد املدهون باللون البين الفاتح

ذات نهاية معكوفة على شكل نصف دائرة،  فوقف عند رأسي ونظر يف  ،من شجر اخليزران

وجهي نظرة حنان وشفقة، ثم قال لي: كيف حالك يا بين؟ فاكتفيت بالصمت ومل 

  .يأرد على سؤاله عن حال

مين على جبيين وتلمسه بلطف، ثم قال ، وضع كفه األطهور إن شاء اهلل ،قال: البأس

األربعة على أصابعه لي: افتح فمك، ففتحت فمي، فنظر يف لساني ويف حلقي، ثم وضع 

وفتح عيين اليمنى ونظر فيها وتأملها، ثم عمل  ،حاجيب وابهامه حتت جفين األسفل

مثل ذلك على عيين اليسرى، بعد ذلك استوى جالسا على السرير اجملاور، واخرج دفرتا 

لث ورقة ثوتناول قلمه السائل وبدأ يكتب، كتب على ما يقرب من  ،صغريا من جيبه

وكتب على  الدفرت، ثم ترك مسافة وكتب على الثلث الثاني، ثم ترك مسافة ثالثة
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الثلث األخري، ثم قطع الثلث األول من الورقة من موضع املسافة وفصله وعمل مثل ذلك 

يف الثلث الثاني والثالث، وقال لوالدتي: ضعي االن احدى هذه الورقات يف اناء نظيف 

حي على جسده منه. افعلي سواسقيه من املاء وام ،وغطيها باملاء حتى يذوب حرب الكتابة

الفطور وقبل النوم، ثم كتب هلا يف ورقة جديدة وصفة تتضمن قليال من  قبلذلك غدا 

ودم األخوين، وقال هلا احضري هذه األشياء من  ،والزعفران ،احللتيتة وامللح اجلبلي

العطرجي ثم اطحنيها جيدا واخلطيها يف ماء مضاف له زيت الزيتون وناوليه كل يوم 

وسوف يشفا باذن اهلل، ثم انصرف  ،الرقية ملعقة صغرية بعد ان يشرب حملول حرب ورقة

 جل وزوال البأس. اوهو يدعو لي بالشفاء الع

وبعد ثالثة أيام استعدت عافييت  ،نفذت والدتي كل ما أمر به الشيخ الفقيه عبدالرمحن

  وشكرت للشيخ الفقيه حسن عمله ورقيته.  ،اهلل على ذلك تومحد ،وصحيت

وكانت  ،طوال فرتة مالزميت لفراش املرضاحدا ومل تقطع عين لطيفة زيارتها يوما 

 ،وتقول لي: غدا ستنهض من وعكتك الصحية ،جد مهتمة مبوضوع مالزميت للفراش

وتفز مثل احلصان مثل عادتك، كنت ابتسم هلا ابتسامة حمفوفة بآثار حرارة احلمى 

يفة فهي حقا لط ،مشوب بسرور من مساع ما تقوله لطيفة ،وخمتلطة بأنني خافت مكتوم

         مسمى. على امسا 

والدتي أن حتكي لنا قصة أنا من ويف ليلة من ليالي شهر رمضان كنت قد طلبت 

تنمي يف وكانت الوالدة حترص ان  ،فقد كانت اجلدة تعاني من صداع أمل بها ،ولطيفة

الرجل الذي كثرت عليه الديون وضاق عليه فحكت لنا قصة  ،نفسي حب العمل والكفاح

فدخل مدينة عظيمة وهو يف حال الذل  ،فرتك أهله وخرج هائما على وجهه ،احلال

فدخلوا على رجل وهو يف هيئة  ،واالنكسار، فرأى مجاعة من األكابر فذهب معهم

يف  ارجال معه عدد من الكالب وهو يقدم هلا طعامالفقري وشاهد  ،فأكرمهم ،عظيمة

وانصرف  ما بني يديهبعض ن أكل فانتظر حتى فرغ احد الكالب م ،صحون من ذهب
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واكل بعد ان انصرف الكلب عما بقي بالصحن، فتناول الرجل الصحن  ،عن بقية االكل

واخذ مثنه  ،باعةذهب به اىل السوق وثم أخذ الصحن و ،ما بقي به بعد الكلبالفقري 

 فعاش يف سعة من الرزق. 

   ا سوى قلة ما يف اليد. مل يكن ينغصه ،هكذا كنت أقضي أيام الصبا يف سعادة ومتعةو

عة عشر بالسا تما ان بلغوورعاييت،  يتشطرا من حياتها يف تربيوالدتي بعد ان انفقت 

عن طريق مناسب عن عمل  يبحث للل )س(السفر اىل املدينة  تحتى قررمن عمري 

فقد وجدت أن رعي األغنام ال حيقق لي كثري فائدة  ،املعلم عيسىوهو  يصديق والد

 بعد أن مكثت أرعاها قرابة ثالث سنوات. 

تقدم هلا أحد اقاربها أشهر وهي أرملة، ثم قرابة مثانية  يمكثت بعد سفرأما والدتي فقد 

كانت  ،فتم زواجها منه ،طالبا يدهاوهو رجل طيب خري وحالته املادية جيدة نوعا ما، 

فلم تكن فرحتها  ،ليلة شبه عاديةحدى رسائلها لي أنها احسب ما بلغين يف ليلة زفافها 

عن موضوع فيه  نيكتابا خترب يوقد كتبت ل ،ابنها الوحيدألني  يلتكتمل يف غياب

وبعد  ،بسبب ظرويف يف العملعن احلضور  تاعتذر ينولكن، حضرمين أن أوتطلب  ،زواجها

كنت فعال أمتنى لوالدتي متمنيا هلا التوفيق والسعادة. املسافة اليت تفصل بيين وبينها، 

ن زواجها فيه ما يساعدها يف التغلب على ظروف احلياة اليت باتت ووفيق وأمتنى ان يكتال

 تؤرقها وتثقل كاهلها. 

وكان زوجها  ،اعنه ينغصها اال بعديال  ،اىل حد ماومستقرة هادئة والدتي كانت حياة 

وبعد فرتة من وإدخال السرور على قلبها،  ،واالهتمام بها يتفانى يف حماولة اسعادها

وهو من اسرة ذات جاه ومكانة اجتماعية العريفي د امح هازواجها انتقلت اىل قرية زوج

 ا مسرية ساعتني مشيا على االقدام.   نتبعد عن قريتمن أرومة فاضلة، وكانت قريته 
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 المجهول أول الخطى نحو  
                                                            (3) 

منذ أن أنشأ اهلل الكون اليت فطرت عليها  على نفس الوتريةتسري مضت األيام دواليك 

، منها والرواحالورشة الغدو اىل يف وانا أعاصرها مضت على وتريتها  ،تقوم الساعةان اىل 

وقد يتخلل ، املستقر يف سكين والعودة اىل مثواي ،اىل املقهى ولقاء الصيب هيثمذهاب لوا

احلياة وتسري ، وهكذا أسري مع صاحب املطعم الشعيباىل او  ،لذهاب اىل البقالةاذلك 

 .وقلق من اجملهول معي متوائمني يف وفاق يتخلله مضض وصرب على الروتني

ذكريات وخالليا جسدي ذهين تالفيف وامحل يف تي الطبيعية، هكذا كنت أمارس حيا 

منصور. ويف أمسية من امسيات ليالي  سيدالأن رأيت الفتاة اليت فتحت لي باب منزل  يوم

: اريد ان ابوح ةيقتوحنن جنلس أمام منضدة املقهى الع مشهر كانون األول قلت هليث

 ،يكاد ينفجر منه رأسي ،متواصالبات يضغط على تفكريي ضغطا عنيفا ، قد سربلك 

 واعتقد أنين لو حبت به ملثلك رمبا خيفف ذلك من توتري واضطراب حاليت النفسية. 

 فسرك يف قرب. كا وال ختشى دروال ختاف : قل لاق

 ال أريد أن يعلم أحد بهذا السر.  :قلت

 ن يعلم به أحد غريي. لقال: اطمئن ف

اىل حضر أن ُأ أصحاب املنازل الواقعة جبوار الورشةقلت له: يف ذات يوم طلب مين أحد 

قبل ذلك وعزمين على هو منزله بعض األغراض من السوق، وسبق أن تعرف عليه 

 العشاء يف منزله، وأخربني انه متزوج وله بنتان. 

ففتحت لي احدى بناته، فشاهدت  ،اشرتيت ما أوصاني به من األغراض وطرقت الباب

مبثلها التحية علي ت وردبتحية الصباح املعتادة، وقد حييتها  ا،خارق فيها مجاال
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، ولكن منذ اللحظة اليت رأيت فيها وجهها وصاني به والدهاأعلى إحضار ما  وشكرتين

علق حبها يف  ،وأصبحت ال تفارق خميليت حلظة واحدة ،ارتسمت صورتها يف خياليو

ولكن انت تعرف انين قليب، وال تتصور  كيف سيطر املوقف على أعصابي وعواطفي، 

وليس من احلكمة  السفن والقوارب، واعمل شبه خادم يف ورشة ،صغري السنال زلت صيب 

ق حويسكن يف مل ،جيين مرتبا ضئيال ،ان افكر يف أمر أكرب من كوني جمرد عامل بائس

ممن اضطرتهم ظروف احلياة  ،اال من كان فقريا معوزا مثلي ال يسكنه ،متواضع جدا

 فماذا ترى يف هذا االمر؟  ،اىل مثل هذا املصري

وان  ،ان حيلمالسيما من هو شاب مثلك فمن حق أي انسان  ،قال: ال تبتئس وال توجل

حيب حتى وان كان فقريا او بائسا مثلما قلت. ولكن عليك ان تتحلى بالصرب 

 تهيئوال بأس بأن تسمح للفرص ان  ،ك الظروف هي اليت حتكم يف اآلخروترت ،وباحلكمة

فتح السبل السليمة أمام هذا املستقبل الغامض اجملهول، فلرمبا تأتي تو ،األجواء

 اولكنه سيكون ممكن ،أمل قد يبد مستحيالمناسبات وظروف متهد السبيل حنو حتقيق 

 جدا. 

 قلت له: وكيف ذلك؟ 

بينك وبني السيد  ،أيام أو أوقات حيصل خالهلا تعارف أعمق وأقوىقال: رمبا تأتي 

فتشرح هلا رغبتك حيال مشاعرك  ،رمبا يتم تعارف مباشر بينك وبني الفتاةأو  ،منصور

 ،فإن ملست أن األمور خالية من أي عقبات أو موانع من بناء عالقة شريفة معها ها،حنو

ثل هذه العالقة الشريفة، وان ملست أو وجدت فساعتئذ ميكن ان تفكر فيما هو مهم لبناء م

فليس أمامك اال التوقف وعدم  ،أن الطريق حيال هذا األمر مسدود أو مغلق بأي عقبات

 االستمرار يف طريق شائك وجمهول املصري. 
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 ،املؤقتواالطمئنان  ،شعرت بعد الكالم الذي قاله لي هيثم بشيء من الراحة النفسية

تضح ان األبواب املشوب بالوجل، خشية ان يء باخلوف واالمل لكن بقي هناك شعور مملو

 . على حني غفلة موصدة امام ما ألقاه القضاء يف طريقيستضل 

أي صلة خال هذه املعرفة  موال تربطين به ،ثم قلت: ولكن انا ال اعرف هؤالء الناس

ولكن يف حالة ان يستمر هذا الشعور العاطفي اىل ان  ،واليت رمبا تكون مؤقتة ،السطحية

 . ومقلق للغاية فإن األمر سيصبح جد خطري ي،يصبح يشغل جزء من تفكريي واهتمام

فيتحول االمر اىل  ،قال: ال ينبغي ان تتسرع وتندفع حتى ال تتعمق يف حبر هذا الشعور

جاءت فجأة على  ،رئةباالجنراف جملرد نظرة طالك وأنت يف ظروف ال تسمح  ،معاناة

 . حني غفلة غري متوقعة

 ؟ عندما رأتين اال تظن ان يكون هناك شعور مماثل صدر منها :قلت

ليست الفتاة مثل لكن و ،فذلك ممكن ،اعجاب أو شعور عاديحصل رمبا وال اعتقد،  :قال

 صيب يف مثل هذه األمور. ال

 قلت: هل تعتقد ذلك؟ 

 قال: نعم انين أظن ذلك. 

 لك برهانا على ما تقول؟ قلت: هل مت

ان املرأة ختتلف  ،وامنا اعتقاد وظن مقاس على بعض التجارب ا،برهان اقال: ليس برهان

فرمبا تعشق بعد أكثر من لقاء. بينما الرجل رمبا ينجرف من  ،يف عواطفها عن الرجل

 الوهلة األوىل. 

 ي االن؟ قلت: ما رأيك يف فكرة خطرت ل

 قال: ما هي؟ 
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 عند السيد منصور؟  اخادم اقلت: ان اترك العمل يف الورشة واعمل صبي

عنده باملوافقة على  اورمبا ال يسمح بعد ان تصبح خادم ،اصائب اقال: ال أرى ذلك قرار

ر أكثر فأكثر، ثم انت تعمل من أجل حتقيق ووقد تتعقد األممنك، زواج ابنته 

مستقبل حسن وليس جمرد صيب كخادم مبرتب ضئيل مقابل عمل حمدد ال يتغري 

 حبكم تغري الظروف العملية. 

 . والسديد رشدني اىل الرأي السليمأقلت: اذن 

 ع األمور للقضاء مع بذل األسباب. دتلك ان قال: كما قلت 

 قلت: اذن اتفقنا. 

فقضيت  ،اك لقيت األفكار مرتبصة لي باملرصادنوهمهجعي، قهى وعدت اىل غادرت امل

 انتهت بسراب خالي من أي حقيقة تذكر. وجوالت معها يف عامل اخلياالت جوالت 

فلبيت  ،بالعم منصور وعزمين على وجبة العشاءمل يطل الوقت كثريا حتى التقيت 

 . بل وسررت بها غاية السرور الدعوة بدون تردد

السؤال عن أهلي وعن يف أمعن  ،واستقبلين االستقبال الالئقاىل منزله ان حضرت بعد 

: اريد ان قلت له دد وتلعثم شديدرثم بعد تفأخربته ان كل شيء على ما يرام،  ،أسرتي

 إليك بسر يا عم منصور. أفضى

 قال: ليس بيننا أسرار فقل ما تريد بدون خجل.  

الكربى مع العلم انين ال أعرف امسها  كبنتافيما لو طلبت منك يد  اقلت: هل ترى بأس

 فهل سيكون هناك مانع؟ 

قال: لي قصدك أماني؟ لن يكون هناك مانع فيما لو تقدم لبنيت شاب وسيم وخلوق 

وانت  ،وأهمها الدخل املناسب ،أمور كثريةلكن انت تعرف ان الزواج حيتاج اىل  ،مثلك
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ولن يكون من املناسب ان ترتبط بزوجة وأسرة وأنت يف  ،الزلت صيب تعمل مبرتب ضئيل

 وضع مثل هذا. 

وموضوع الزواج يتم تأجيله بعض الوقت حتى تتحسن  ،قلت: انا فقط اريد أن أخطبها

 ظرويف. 

واذا  ،ا االمر وآخذ رأيها ورأي أمهاولكن دعين أعرض عليه ،قال: مبدئيا ليس لدي مانع

 وافقت فال بأس. 

، وقشعريرة بدأت تنتفض يف جسديتسري مت منصور كالمه حتى شعرت برعشة أما ان 

ويديه وقدميه وهممت ان أقبل رأسه  ،وزاد خفقانهقليب نبضات  زدادتوا منها أوصالي،

ولكن فضلت عدم االندفاع ألنتظر الرد لي، للتعبري عن مدى فرحيت وسعادتي مبا قاله 

 النهائي. 

فودعته  ،منه ان يأذن لي يف االنصراف تبعد ان تناولت وجبة العشاء مع العم منصور طلب

 . ، متمنيا له ليلة سعيدة وأحالم هادئةشاكرا له كرم الضيافة وحسن االستقبال

 ،عنده توقفاو أفق ي ،ليس له حدودمرتاقص استسلمت خليال جامح أويت اىل فراشي و

وما من جيب غري صدى  ،وأعرض النتائج على مرآة أفكاري ،وبدأت اطرح الفرضيات

وليس بالضرورة ان  ،خياالتي وتصوراتي اليت تنتهي يف األخري اىل ما يوافق هوى نفسي

 . هولهي يد الغيب اجمل، ةستار بيد خارجيالعنه  زاحسيي ذق الواقع الفايو

حتدث معك اقبل ان يغلق املعلم عيسى أبواب الورشة قلت له: اود ان يف غداة اليوم التالي 

 أمر خاص اذا مسحت لي بذلك. يف 

 قال: بكل سرور تفضل قل ما تريد. 

 قلت: اود ان اخربك انين عرضت على العم منصور رغبيت يف خطبة ابنته أماني. 
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 قال: وماذا قال لك؟ 

 قلت: قال لي مبدئيا ليس لديه مانع لكن ال بد من اخذ موافقتها وموافقة والدتها. 

 وأحضر اىل منزلي وأعطيك رأيي.  مباشرةاملغرب بعد قال: دع االمر هذا اىل 

توجهت اىل منزل املعلم عيسى واستقبلين  ،خلف األفقمتاما  الشمسأن توارت بعد 

دخلت جملسه الفسيح ان وما  ،حفاوته وترحيبه بيالكثري من وحباني  ،استقباال حسنا

 ،الذهبية املميزةذات األوان  ،الذي تصطف يف صدره ويف اركانه الثالثة االرائك الوثرية

ن العودية الداكنة، أما يف الوسط فهناك ااأللوالطاوالت اخلشبية ذات تتوزع أمامها و

، وكانت موضوع عليها صينية الفناجني، وكاسات الشاينظيفة طاولة مستطيلة 

ومرتب  ،وهو بيت واسع ونظيف وأنيق ،جدران البيت من الداخل مدهونة بدهانات فاخرة

 تريبا رائعا. 

لفاخر، قال لي: كنت قد م لي التمر ادوق ،القهوةمن  اسكب لي املعلم فنجانأن بعد 

اليت  ،واحلقيقة انين سررت جدا بهذه اخلطوة الطيبة ،مسعت ما قلته لي بعد الظهر

ومسعته  ،والسيد منصور من خرية الرجال ،أمتنى ان يكتب لك فيها النجاح والتوفيق

وارجو أن ، البنته تكيد خطوبأأفإنين ومن جانيب أنا  ،يف احلي مسعة حسنة وطيبة

سوف اصحبك يف الذهاب إليه  ةوبعد أن تتلقى رده باملوافق ،األمر بالنجاحيتكلل هذا 

 إلجراء اخلطوبة. ولكن أود ان ختربني كيف سيكون الرتتيب بعد اجراء اخلطوبة؟ 

انين قد أوضحت للعم منصور أن موضوع الزواج حيتاج اىل اعطائي مهلة ال  فأخربته

وكل  ،وموضوع استئجار منزل الئق ،ديةحتى أمتكن من ترتيب أموري املا ،تقل عن سنة

 وحتتاج اىل فرصة مناسبة من الوقت.  ،هذه األمور حتتاج اىل ترتيب معني

على األقل بدايات شهور الزواج األوىل،  ،قال: ال أظن أنك ستحتاج اىل استئجار منزل

ولن ميانع من  ،ويضم العديد من الغرف واملنافع ،ألن منزل السيد منصور منزال واسعا
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وتبقى  ،حتى يطمئن على وضعك مع بنته ،بعض الوقتالبيت  اقسامسكنك يف أحد 

  .بالقرب منهأنت وهي 

وكانت وجبة دمسة مكونة من األرز واللحم الضأني وبعض بعد أن تناولنا وجبة العشاء 

 رت انه البد لي ان استأذن من املعلم. ، شعوعصري الربتقال ،اخلضار والسلطات والفواكه

 .ةفأذن لي وودعته متمنيا له ليلة سعيد ،نصرافأن يسمح لي باال هطلبت منلذلك 

 ،قيت به يف مغرب ذات مساءتال ،بعد أن مضى أسبوعا كامال على لقائي بالعم منصور

مر على الاوقد عرضت  ،موضوع اخلطوبة ثم بادرني بالقول: أنا مل انَس ،فحييته وحياني

لك بيوم ذومتى ما أردت التقدم فأخربني قبل  ،وكلهن رحنب بذلك ،وأمهاأماني البنت 

فهي حق من  ،تلقي النظرة الشرعيةحتى  و ،األمور الستقبالك يئنهحتى  ،أو يومني

 وبعد ذلك يكتب اهلل ما فيه اخلري لنا ولك.  ،أيضا ومن حق اخلطيبة ،حقوقك

وقال لي:  ،وبارك هذه اخلطوة ،لقد أطلعت املعلم عيسى على موضوع اخلطوبة :قلت له

وسوف اخربك قبل موعد حضورنا بيوم او  ،انه سوف حيضر معي إلجراء اخلطوبة

 يومني. 

 قال: على بركة اهلل. 

الئقة من أجل اخلطوبة، شرتي هدية يك ان عل :وقال لي ،برد العم منصورأخربت املعلم 

يف شراءها مساهمة مين يف مثن هدية  منحك بعض املالسألتقدميها خلطيبتك و

 تلف ان شاء اهلل. خنولن  ،أقيده على احلسابسأعطيك بعض املال وو اخلطوبة،

 ه ووقوفه اىل جانيب. تشكرت املعلم عيسى على طيب

يف يوم األربعاء أخربت العم منصور بأن موعد زيارتنا انا واملعلم عيسى له من أجل اجراء 

 اخلطوبة سيكون مساء يوم اجلمعة. 
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وبعد اجللوس  ،ورحب بنا ترحيبا عظيما ،حضرت أنا واملعلم عيسى اىل منزل العم منصور

م فاحته املعلم ، ثالساخن الشايلنا  قدم ،معه يف جملسه وتناول القهوة وحبات التمر

اىل دخل العم منصور ثم  .، فأبدى ترحيبه وموافقته عليهابةوعيسى يف موضوع اخلط

برهة من الوقت ثم عاد وقال: تفضل يا حممد ومكث داخل منزله وحنن يف اجمللس، 

وتتعرف عليك ونسأل اهلل ان  ،فتتعرف عليها ،على خطيبتكالشرعية نظرة اللتلقي 

 ح. يكتب لكما اخلري والصال

أن أخفي ارتباكي واضطراب أعصابي.  أستطيعوكنت ال  ،نهضت وأنا يف غاية السرور

تفضل باجللوس هنا ريثما  :تقدم العم منصور وانا اتبعه، وفتح باب احدى الغرف وقال

 أدُع أماني للحضور إليك. 

وظهر لي  ،أمامها عدد من الطاوالت الصغرية ،يف الغرفة أرائك نظيفة ومتواضعةكان 

وعلى نوافذها  ،ن الغرفة عبارة عن جملس نساء. كانت جدرانها مطلية باللون األبيضأ

تح الباب ودخل السيد منصور ُف .ستائر قرمزية اللون قدمية نسبيا، ومضاءة اضاءة جيدة

فقال هلا: تقدمي وأجلسي هنا حتى يتعرف  ،وخلفه كانت تقف الفتاة الفاتنة أماني

ثم جلست يف صمت  ة،نورزي ت خبطًى هادئةمفتقد ،عليك خطيبك الفتى حممد

 مطرقة برأسها اىل األرض، انصرف العم منصور وتركنا لوحدنا.  ،حمتشم

 قلت هلا: مساء اخلري والسعادة والبهجة. 

 قالت وهي الزالت مطرقة: مساء النور. 

جتلى منريا، منا أرى قمرا بدرا كأوكنت  ،احلقيقة ان شعوري كان شعورا ال يوصف

 وأن أكون عند حسن ضنك بي.  ،بنور يبهر األنظار، قلت هلا: أمتنى أن تكوني سعيدة

 رفعت نظرها ووجها على مستوى وجهي وقالت: وانت كذلك. 
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 لي يتقلت: احلمد هلل الذي هيء لي الفرصة واللحظة اليت رأيتك فيها عندما فتح

ك، واحلقيقة أن تلك الباب حينما أتيت لكم باألغراض اليت ارسلين بها السيد والد

اللحظة  ذفمن ،املناسبة كانت هي الباب الذي فتحه القدر من أجل أرى وجهك املشرق

وشعرت لك يف  ،ووسامتك ،بهرت حبسن مجالكناليت وقع فيها بصري على مراءك ا

 ،داخلي بعواطف ال توصف. قالت: انا من اللحظة اليت رأيت فيها وجهك اعجبت بك

أخربنا ألن والدي  ،ومل يكن خيطر ببالي ان تصبح خطيبا لي ،وانفتح فيها قليب لك

 ،فظننت بأنك لن تهتم بي اىل هذه الدرجة ،بأنك عامل بسيط يف ورشة املعلم عيسى

فخلقت هذه املشاعر  ،ت فيما بني روحي ورحكقولكن أعتقد أن هناك طاقة قد انبث

 واطف اليت سرت فيما بني روحينا. عوال

لك هدية متواضعة جدا  أقدمليت، واآلن هل تسمحي لي أن قلت: اتفق معك فيما ق

 مبناسبة خطوبيت لك وأن ألبسك دبلة اخلطوبة؟ 

 قالت: بكل سرور. 

وقبضت  ،ثم تناولت يدها ووضعت الدبلة الذهبية يف بنصرها األمين ،قدمت هلا اهلدية

شعرت أن عمق تأثريها  ،ظاهر كفها البلوري بقبلة ساخنةعلى رؤوس أصابعها ثم لثمت 

وكأنه ماء  ،مثل السلسبيل الزاللوشراييين تي دفانساب عرب اور ،قليبداخل تغلغل اىل 

 احلياة الذي مل أطعمه إال ساعتئذ. 

ثم طبعت قبلة على جبينها وعلى رأسها وأنا أردد  ،عدت وكررت تقبيل يدها ثالث مرات

ولريعاك من كل سوء، حقا انين  ، فليحفظك اهللهنيئا لي بك ايتها املالك الطاهر

 . ، سعدت بك يا حياتيلسعيد سعادة ال توصف ان حتقق لي هذا االمل

ولكن  ،ثم قلت: سأرغم نفسي على القيام ولو ان قدماي عاجزتان عن محل جسدي

 الظرف ال حيتمل وقتا أكثر من هذا يف ظرف مثل هذا. 
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 قالت: شكرا يا حبييب شكرا جزيال. 

إال انه رغم شدة تأثريه فقد كان أحلى  ،حبييب صعقا كهربائياصعقت نفسي كلمة 

 وأغرب من اخليال.  ،من الشهد

وارغمتها على النهوض ملوحا بيدي وأنا أقول: اىل  ،حتاملت على نفسي بقوة شديدة

عدت اىل اجمللس وبارك لي اللقاء يا حياتي، اىل اللقاء يا روحي ومالكي. اىل اللقاء. 

م تمان يو ،يكتب لكما التوفيق والسؤدداهلل ان نسأل  منصور قائالن: املعلم عيسى والعم

، واملعلم عيسىانا أمر زواجكما على خري. بعد ذلك تناولنا طعام العشاء ثم انصرفنا 

     وحتيط بكل ذرة من جسدي.  ،وكانت السعادة والفرحة واحلبور متأل نفسي
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 شاطئ السعادة خطًى جديدة على  

 (4 ) 
 

 هكذا بدأت صفحة جديدة تسطر حروفها يف أضابري أيامي املستقبلية. 

ن، ن كامالاكان اللقاء الثاني مع أماني قد مت بعد أن مضى على خطوبتنا أسبوعثم 

كنت قد أحضرت يف صباح يوم من اىل األيام اىل منزل العم منصور أغراضا طلب مين 

 شراءها وإيصاهلا اىل منزله. 

قطع من احلسب ليست السماء ذي رقشت فيه اديم لحضرت يف ضحى ذلك اليوم ا

ففتحت  ،طرقت الباب ،متباعدة عن بعضها كثريا وليست مرتاكم بعضها على بعض

 ةطيباخلسألتها عن ثم  ،وناولتها األغراضبتواضع جم حييتها  ،فاطمةلي السيدة 

 ولديها بعض األعمال اآلن يف املطبخ،  ،هي خبري :قالت. أماني

كم مل يكن هناك مانع أن أزوركم الليلة ألحتدث  مع اال أدري إذو ،بلغيها سالميقلت: 

 يف بعض األمور اليت تهم موضوع زواجنا؟ 

لكن  ،بإمكانك أن تزورنا قبيل العشاء ،أهال وسهال بك ،لسعةقالت: على الرحب وا

 ولن يكون متواجدا يف البيت قبيل العشاء.  ،عند أحد زمالءه دعوعمك منصور م

ورمبا ما سنتحدث عنه ال يستدعي بالضرورة حضور عمي منصور، ليس هناك بأس قلت: 

أود ان ختربي كن ل، وفذلك قصدي وليس هناك حرج او ازعاج إذا باإلمكان حضوريف

 . منصور عن حضوري يعم

فأهال وسهال  ،منا اواحديا ولدي فأنت قد أصبحت اآلن ، جداذلك ممكن قالت: نعم 

 . ، وسوف اخرب منصور بذلكبك
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رتبت أموري وهيأت نفسي  ،للحضور اىل منزل العم منصور قبيل العشاء بقليل استعديت 

وقللت من اضطراب أعصابي وحدة تعجلي يف االندفاع اىل مغادرة غرفيت ألكون أكثر 

وأحضرت معي باقة من ، وعدت به السيدة فاطمةالذي  ثم اجتهت على الوعدهدوًء، 

 .كنت قد اشرتتها قبل املغرب وعلبة حلويات خمتارة ،الورود

، أن أكون أكثر هدوًءاول وبدأ خفقان قليب يزداد وأناملي ترجتف وأنا أحطرقت الباب  

وهو  داخليلس الاجملاصطحبتين اىل و ،، ورحبت بيالباب فتحت لي اخلطيبة أماني

قنا حول الطاولة اخلشبية لوهناك حتجملس عائلي خمصص لزيارة األصدقاء فقط، 

لونه وحتيط بها كراسي ذات أضرع ومساند ظهر مغطاة جبلد  ،اليت تتوسط اجمللس

فقط  أنا وأماني وأمهاكنا  ،على بطائن متوسطة السمكبدقة حمكم عشيب فاتح وهو 

فقالت والدتها أنها ذهبت اىل أخت اماني أما نوال  ،املوجودون يف تلك اجللسة املختصرة

 . زينبمنزل جدتها

وابريق الشاي طبق مملوء مبختلف  ،اىل دلة القهوة باإلضافةكان على الطاولة 

وضعت باقة الورد وعلبة  .والزبيب ،احلمص املقليوحبوب  ،املكسرات من اللوز والفستق

احللوى على الطاولة، ومألت لي أماني فنجان القهوة وقدمته لي وهي تكرر ترحيبها بي 

 وتبتسم يف سرور ينضح على حمياها.  

وكذلك  ،وأهل قريتنا ،يدور حول تعرف السيدة فاطمة على أسرتي ناحديثفحوى كان 

 مع زوجها األخري. االجتماعية حياتها استقرار و ،صحيةعن أحوال والدتي وظروفها ال

 ،تليق باجلميع إلعداد وجبة العشاءوهي تقول: انها ستهتم ثم استأذنت السيدة فاطمة 

وهنا دار احلديث بيين وبني اآلنسة  ،كان املطبخ يرى من خالل الغرفة اليت جنلس بها

على  هل ميكن ان تطلعينوحدنا فقط هو: حنا بوأول سؤال وجهته لي حينما أص ،أماني

على القول لوالدي بأنك ترغب أن تتقدم خلطبيت مع وتقدم السبب الذي جعلك تصر 
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اللهم معرفة  ،ومل تكن تعرف عن اسرتنا شيء ،العلم أنك شخص لست من أهل املدينة

 أن هذا السؤال كان يلح على ذهين وظننت يف اإلجابة عليه ظنون الحديثة بالوالد؟ 

زالت مفتقرة لسماع اإلجابة احلقيقية منك شخصيا فهيا هات اإلجابة اليت تفك 

 ظنوني وتقطع باجلزم الذي يزيل الظنون. 

او هذا املوضوع  متوقعا ان امسع سؤال على هذا النحوكنت  افوجئت بسماع السؤال فم

ا مل مع العلم ان مثل هذا السؤال كان حمتمال منطقيا، وأيضا نفسيا فأن، حتديدا

يسبق لي أي معرفة بأماني ومع ذلك ففي غضون وقت قصري طلبت يدها من والدها 

 وهذا مثار لسؤال مثل السؤال الذي طرحته علي اماني.  

مكانة يف قليب لك قفزت  ،ي وجهك الفاتناقلت: منذ اللحظة اليت رأت فيها عينو

ولوال  ،كله قليباستحوذت على فاستولت عليه ومتددت يف اللحظة نفسها خاصة 

كل  ألمن أجل ان أم ،بعضا من الوقتأمام الباب بعد انصرافك  ات واقفياحلياء لبق

هذا هو اجلواب احلقيقي من روحي وجسدي بتخيل وتصور وجهلك الفاتن. بقي جزء 

 على سؤالك بدون أي رتوش. 

وأعجبت  ،انفتح لك قليب ،قالت: هل تعلم انين من أول حلظة رأيت فيها وجهك

أرخيت وأدبك حينما قصرت طرفك و ،ورقة عواطفكومجال جسمك، وسامتك ب

بأول نظرة رمقيت بعد ان  ،ومل ترفع طرفك بعد أن ناولتين األغراض ،اىل األرض نظرك

، كلمات عرب عنها صمت مؤدبحتجب  ةتخافتوحي مبشاعر نظرة وكانت  ،ألول مرة

وما  ،يسمح وأسألك من أنتيت لو أن اجملال نومت ،فمالت مشاعري كلها حنوك

 امسك؟ 

 ولكن منعين احلياء من ذلك. 
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ومبا انه ليس بيننا رصيد سابق من الرتاكم املعريف،  ،وبعد حوار لطيف ورائع مع أماني

أردت الذي أستطيع من خالله استمداد الرصيد الذي اشبع به احلديث وأويف الكيل حقه، 

اشغل وقيت اكم ويشيد صرح التعارف وأيضا برصيد يقوم بنيان الرتأمأل هذا اجلانب أن 

بناء جسر مثل فمن خالل  ،لنبين جسر التواصل املمتد حديثا فيما بيننا باحلديثمعها 

اخرتت  هذا يتاح تغذية الرتاكم الذي يسهم يف تقصري مسافة الفهم العميق لروحينا،

ا اجلانب يوحي ألنين رأيت أن احلديث من هذ ،من األدب ألعربيشيء  أن احتدث معها عن

األنانية املوحية بالكشف عن الثقافة األكثر لباقة واألبعد عن التملق املفضي اىل 

أحدثك عن قصة نكسر بها سأذا مل يكن لديك مانع ف: فقلت هلابالنرجسية الذاتية، 

، ونقتل بها التعارف الذي ال زال طريا وحديثابداية ومنهد بها سبيل  ،الصمتحاجز 

 . ثما تشرفنا والدتك باحلضور معناوقت االنتظار ري

 تقول. ما قالت: قل ما تشاء وسأكون سعيدة بسماع 

اهلل القسري وهم يتعلقون  مجاعة جاءوا اىل أمري البصرة خالد بن عبدقلت: حيكى أن 

طيب الرائحة، وعليه  بشاب ذي مجال باهر، وأدب ظاهر، وعقل وافر، وهو حسن الصورة

سكينة ووقار، فقدموه اىل األمري خالد فسأهلم عن قصته، فقالوا: هذا لص اصبناه 

حسن هيئته ونظافته، فقال: خلوا عنه. ثم  فأعجبهالبارحة يف منزلنا، فنظر اليه األمري 

ن القوم صادقون فيما قالوه، واالمر على ما ذكروه، ادنا منه وسأله عن قصته، فقال: 

 له األمري: ما محلك على ذلك وانت يف هيئة مجيلة وصورة حسنة؟  فقال

 قال: محلين على ذلك الطمع يف الدنيا وقضاء اهلل تعاىل. 

وحسن  ،وكمال عقلك ،فقال األمري: ثكلتك أمك أما كان لك من مجال وجهك

 زاجر يزجرك عن السرقة؟  ،أدبك
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تعاىل به، فذلك مبا كسبت يداي  قال: دع عنك هذا أيها األمري وامض اىل ما امر اهلل

 وما اهلل بظالم للعبيد. 

أدناه منه وقال له: ان اعرتافك على رؤوس ثم فسكت األمري ساعة يفكر يف أمر الفتى، 

 االشهاد قد راقين، وانا ما اظنك سارقا، ولعل لك قصة غري السرقة؟ فأخربني بها. 

به عندك، وليس لي قصة قلق نفسك شيء سوى ما اعرتفت يقال: أيها األمري ال 

دخلت دار هؤالء فسرقت ما أمكنين، فادركوني وأخذوه مين ومحلوني  أنىاشرحها، اال 

 اليك. 

فأمر األمري حببسه وأمر مبنادي ينادي بالبصرة: اىل كل من أحب ان ينظر اىل عقوبة 

الفتى يف فالن اللص وقطع يده، فليحضر من الغداة اىل احملل الفالني. فلما استقر 

 وأنشد قائال:  ،احلبس ووضعوا يف رجليه احلديد، تنفس الصعداء وأفاض بالعربات

 هددني خالد بقطع يدي

 فقلت هيهات ان ابوح مبا

 قطع يدي بالذي اعرتفت به

 

 مل ابح عنده بقصتها إذا 

 ب من حمبتهالتضمن الق

 أهون للقلب من فضيحتها

        

 

فأتوا األمري فأخربوه مبا حصل من السجني، فلما جن الليل فسمع ذلك املوكلون به 

فرآه عاقال أديبا فطنا لبيبا. فأمر له بطعام  هاستنطقفلما حضر  ،أمر بإحضاره عنده

فإذا  ،ثم قال له األمري: قد علمت ان لك قصة غري السرقة ،فأكل وحتدث معه ساعة

فأنكرها وأذكر ما  ،كان الصباح وحضر الناس وحضر القاضي وسألك عن السرقة

يدرأ عنك حد القطع، فقد قال رسول اهلل: ادرأوا احلدود بالشبهات. ثم أمر به اىل 

 السجن، فمكث ليلته. 
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لريوا قطع يد الشاب، ومل يبق أحد يف من رجال ونساء فلما أصبح الصباح حضر الناس 

 اال حضر، لريى عقوبة ذلك الفتى.  ةالبصر

ثم استدعى القضاة وامر بإحضار الفتى، فاقبل حيجل ه وجوه القوم، عوركب خالد وم

 ، ومل يره أحد من الناس اال بكى عليه. ودهييف يق

فلعلك سرقت دون  ،دخلت دارهم وسرقت ماهلم أنكقال القاضي: ان هؤالء يزعمون 

 النصاب؟

 قال: بل سرقت نصابا كامال. 

 قال: لعلك شريك القوم يف شيء منه؟ 

قال: بل مجيعه هلم وال حق لي فيه. فغضب األمري وقام اليه وضربه بالسوط على وجهه، 

 وقال متمثال بالبيت التالي: 

 مــا يريــــد اال يريد املرء ان يعطى مناه        ويـــأبى اهلل 

عليها  فتاة من وسط النساء تباجلزار ليقطع يده، فحضر وأحضر السكني، فبادر اثم دع

، ه هلا كأنه القمرجثم كشفت عن و ،اطمار متسخة فصرخت ورمت نفسها على الفتى

 ةعتعجل بالقطع حتى تقرأ هذه الرق ثم نادت بأعلى صوتها: ناشدتك اهلل أيها األمري ال

   : ةوقرأها فإذا مكتوب فيها االبيات التالي اليه رقعتها، ففتحها األمري تعثم دف

 هددني خالد بقطع يدي

 فقلت هيهات ان ابوح مبا

 قطع يدي بالذي اعرتفت به

 

 مل ابح عنده بقصتها إذا 

 تضمن القب من حمبتها

 أهون للقلب من فضيحتها
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 فلما قرأ االبيات تنحى وانفرد عن الناس، وأحضر الفتاة ثم سأهلا عن القصة.  

فأخربته بأن هذا الفتى عاشق هلا، وهي عاشقة له، وامنا أراد زيارتها فتوجه اىل دار أهلها 

ورمى حجرا يف الدار ليعلمها مبجيئه، فسمع ابوها واخوانها صوت احلجر فصعدوا إليه، 

البيت كله وأراهم أنه سارق. سرتا على معشوقته، فلما رأوه  ملا أحس بهم مجع قماشو

على هذه احلالة أخذوه وقالوا انه سارق وأتوا به إليك، فاعرتف بالسرقة وأسر على ذلك 

حتى ال يفضحين، وقد ارتكب هذه األمور واتهم نفسه بالسرقة لفرط مرؤته وكرم 

 نفسه. 

استدعى الفتى إليه وقبله بني عينيه، وأمر  فقال األمري: انه خلليق بأن يسعف مبراده. ثم

الفتاة وقال له: يا شيخ، إنا كنا عزمنا على انفاذ احلكم يف هذا الفتى  بإحضار والد

بقطع يده، ولكن اهلل عز وجل قد حفظه من ذلك، وقد أمرت له بعشرة آالف درهم لبذله 

تك بعشرة يده حفظا لعرضك وعرض ابنتك وصيانتكما من العار، وقد أمرت البن

 آالف درهم حيث اخربتين حبقيقة األمر، وأنا اسألك ان تأذن لي يف تزوجيها منه. 

 فقال الشيخ: أيها األمري قد أذنت لك. 

وهكذا تزوج الفتى حبيبته بفضل اهلل ثم بفضل شهامته ومروءته، فما ذا ترين يف هذه 

 القصة من العجب؟ 

 قالت: اهلل اهلل حقا انها لقصة عجيبة فلله درك يا حبييب الغالي. 

 هذه القصة بالذات؟  ولكن ملاذا اخرتت أن تقص علّي

باألدب  اولكنه يبقى متمسكوالعشق قال: ألطلعك على أن هناك من يهيم باحلب 

 واملروءة والعفة. 

  وقلبا عفيفا. قالت: ال أراك اال فتًى متلك عقال راجحا 
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 كر القصة حتى أتت أم أماني وقالت لنا العشاء جاهز. ذما إن انتهيت من  

لي  بعد العشاء طلبت ان يسمحتناولنا طعام العشاء وكان عشاَء لذيذا ورائعا. و

باالنصراف فودعت السيدة فاطمة ومتنيت هلا ليلة سعيدة، أما أماني فقد صحبتين اىل 

الباب اخلارجي وقالت لي: كم انا سعيدة بك يا حممد فال حترمين من زيارتك وال 

فأنت حبق مغري  ،من رؤيتك فقد أصبحت كثرية االشتياق اىل لقياك واجللوس معك

وال أخفيك أنين أيضا سعيدة بلباقتك . ، وقليب بات متعلق بكق عظيموصاحب خل

بطريقة مهذبة تأسر السامع وتطربه يف االستزادة واسلوبك املشوق يف اثراء احلديث 

 اليت تشعر باللذة وعدم امللل.  

وانا انتظر  ،وانين أرى اليوم شهرا والشهر سنة ،قلت هلا: أنا مغرم بك يا مالكي العزيزة

وسوف منأل ليالي وصالنا باحلب  ،اء االجل الذي يفصل بيننا على أحر من اجلمرانقض

ومشاعر الود ونكشف عما تكنه القلوب واالرواح من السعادة اليت ساهم القدر يف ان خلق 

ولكن ليس امامي اال ان انتظر حتى أكون مستعدا للحظة اليت هلا حلظة الوجود، 

 تظرها يف حياتي. اسعد حلظة ان هيف ،جتمعين بك شرعا

 متمنني لبعضنا ليلة سعيدة واحالما مجيلة.   ،ثم ودعتها وودعتين

 

****** 

خاصة عندما  ،الورشةيف كان ثواب كثريا ما يتحدث معي يف أوقات الفراغ وحنن 

امليناء لعمل صيانة اىل الزبائن  أحداو أن يذهب مع  ،ينشغل املعلم عيسى ببعض االعمال

اليت حتدث هلا جراء بعض الشقوق  غلقاىل صيانة مثل لبعض املراكب اليت حتتاج 

أو رمبا دائما وما شابه.  كنت كثريا ما أشعر أحيانا تعرضها لضغط األمواج 

 ،ثواب عن بعض األمور اخلاصةالعامل  هامتعاض من بعض األسئلة اليت يطرحباال
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دما يقهقه بضحكته الصاخبة ألتف األسباب، بل وأحيانا قد وأحيانا اشعر بالغثيان عن

 ضحك أصاًل. ييس فيه ما من أمر لوالقهقهة يكثر الضحك 

حينما  وا ،أمام الورشة اقفوا وأ ،ارامإذا رأى السيد منصور يكثر الفضول ثواب كان 

ألمر قد يستغرق احلديث فيه بعضا من  ليتحدث معي اقفتسمر واي وأ ،ألمر ما ينيدينا

ليعرف عن ماذا  من كثرة الفضولة يف نفسه حاجة ملحبثواب  شعركأمنا ي، فالوقت

يريد منك منصور هذا؟  ذاقائال: ماالورشة ما يلبث ان يسألين اذا عدت اىل ثم ، نتحدث،

امام انه شخص فضولي وثقيل دم، هو ثرثار وكالمه كثري، انه كلما مير من ويضيف: 

الورشة يطيل النظر وكأنه يتفحص شيئا ما. هو شخص ال حيب اال نفسه فال يهتم 

بأحد، وال يتحدث اال مع أناس حمددين، حتى املعلم عيسى ال يعريه أي اهتمام، وال يعبه 

فريد عليه املعلم بصوت  ،به، أما ترى انه حينما مير أمام الورشة يسلم بصوت مرتفع

 هل توافقين الرأي فيما قلته؟ثم يقول: من يقف جبانبه.  خفيض جدا ال يكاد يسمعه

 على ما قلته.  كال ال أوافقكفأقول له: 

هذا األسلوب ثل يتحدث معي مبال كنت كثريا ما اجتاهل ثرثرة ثواب وأطلب منه ان 

، ورمبا لكنه ما يلبث ان ينسى كالمي ويكرر نفس طريقته املمجوجة عندياالنتقادي، 

 . الكثري غرييعند 

كنت أملح له أنين امقت هذا األسلوب، لكنه ال يدرك ما أضمره أو اهدف إليه، ال بل وحتى 

لو صرحت له عن ذلك سرعان ما يتجاهل تصرحيي ويظل مالزما لطريقته الفضولية. 

انه سلوك قد ختلق به، وعادة قد التصقت به فأصبحا جزء من سلوكه ال يتسطيع 

 التخلص منها. 

صاحل فإنه شخص عصامي كالمه قليل، وال يهتم بغري االنهماك يف عمله أما  

ال يتحدث معنا اال حينما نتناول وجبة اإلفطار شخص قليل الكالم، وواالنشغال به، هو 
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العمل يف الورشة عمل دؤوب كما ان ، جنلس حنتسي الشاي خالل وقت قصري جداثم 

ال أيضا واملعلم احل ملتزم بهذا النهج، وصال يتسع فيه الوقت لتبادل األحاديث بيننا، 

، وحيرص على احلث بتجنب احلديث واالنشغال يسمح بكثرة الكالم أثناء القيام بالعمل

 . به على حساب وقت العمل

 ،لذلك فهو ال يهتم بكثري مما نقوله اثناء العمل ،أما سعيد فهو يعاني من ثقل يف مسعه

، كان يقول من احد شيئا او يعطيه شيء وال حيب أن يأخذ ،وخبيل قميء،وهو شخص 

تدر أمواال جيدة فصنع ثالثة قوارب صغرية مثال ال يستغرق الورشة لي أحيانا: ان هذه 

وهي تباع مببلغ جيد من  ،اكثر من أسبوع، او قل انه كل أسبوع يتم صنع ثالثة قوارب

املال، اال ترى ان البيع مستمر وال يتوقف الطلب عنه، اما السفن املتوسطة فال يزيد زمن 

صنعها عن عشرة أيام أو أسبوعني، بصرف النظر عن السفن الكبرية نسبيا اليت يستغرق 

 . صنعها شهرا كامال يف بعض االحيان

نعمل انا وهم ة لسلوك الصبية الذين عن جانب من اجلوانب الشخصي أفصحأود وأنا 

 ووه ،عزيزي القارئ على جانب آخر مهم جدا أطلعكحتت سقف واحد يف الورشة ان 

 كان قد اسرتعى انتباهي صيب ،منظر ذلك الصيب الذي يبلغ الثانية عشرة من عمره

الذي يأتي من وقت آلخر اىل الورشة وهو ممسك بيدي اخته اليت وهو السن صغري 

ثم ينظر الصيب  ،فيستجدي املعلم فيدس يف يده ويد اخته بعض النقود ،ليالتصغره ق

 الينا وكأنه يريد ان يقول لنا: وانتم اال حتبون مساعدة الفقراء واحملتاجني؟ 

واظفاره  ،متسخ اليدين ،كان يرتدي ثوبا رثا اسودا ممزقة اطرافه، حاسر الرأس

 اسود رث وبالي.    لفع بشالتوت ،متسخة، وتلبس اخته قميصا باليا

يف مرة من املرات وضعت يف جييب بعض النقود استعدادا إلعطائها للصيب واخته فيما 

وبعد ان  ،ته كالعادةخ، مل يطل الوقت كثريا فعاد الصيب وااذا عاد واتى اىل الورشة
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وانتحيت بهما جانبا وقلت  ،تقدمت اليهما فسلمت عليهما ،اعطاهما املعلم ما اعطاهما

 للصيب: ما امسك؟ قال: امسي عبداهلل، 

 قلت هل هذه أختك؟ 

 قال: نعم. 

 قلت اين تسكنان؟ 

يف بيت من اخلشب وأشار بيده اىل ناحية الساحل وأضاف: حنن نسكن قال هناك 

  .والزنك بالقرب من املرسى

 قلت هل والدك على قيد احلياة؟ 

  .قال: نعم ولكنه مصاب بالشلل وعاجز عن احلركة

 قلت ووالدتك؟ 

 على قيد احلياة. هي  :قال

 هل لديها عمل؟  :قلت

انها جتمع بعض الكراتني والعلب الفارغة من النفايات ثم تبيعها لشخص يشرتيها  :قال

ادري ماذا يفعل بها، لكنه يشرتيها، لكن ويبيع الكراتني يف سوق اخلضار، اما العلب فال 

والدتي ال تذهب اال يف أوقات حمددة بسبب ظروف والدي اليت تتطلب بقاءها بالرقب 

 . معظم الوقت منه

مرني هنا يف هذه القادم معة اجلوقلت له يوم  ،دسست يف يده ما كان معي من نقود

 الورشة وسأهب لك بعض النقود. 

 قال لي: طيب. 
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  .ووددت لو كنت املك ماال كثريا ألتصدق عليه به ،لوضعه البائس تأملت جدا

وعلى صاحب املقهى فقدموا لي سبق ان عرضت هذا األمر على العم منصور وعلى راجح 

وعندما جاءني الصيب واخته يف يوم اجلمعة اعطيته النقود وقلت له  ،مبلغا ال بأس به

 وارجو ان يكون ذلك قريبا.  ،سوف ازوركم يف يوم من األيام

 قال لي: طيب. 

ه، فقمت بزيارة بعض جتار سرتقررت ان أقوم بعمل خريي من اجل مساعدة الصيب وأ

تقبال وارحيية يف حب اخلري فال قيت من اكثرهم ترحيبا و ،املدينة وعرضت عليهم االمر

ا قلته له وقال: الذين مبالذي مل يعبه الصائغ حمسن ما عدا  ،ومساعدة احملتاجني

يستجدون الناس من األفضل هلم أن يبحثوا عن اعمال جينون منها رزقهم ويكتفون بها 

 عن استجداء الناس حلفظ ماء وجوههم. 

ال لي: اذا زرت تلك االسرة الفقرية هناك تاجر امسه عبد الوهاب تعاطف معي كثريا وق

اخربني عن مكان سكنهم وسوف اساعدهم يف بناء غرفة هلم اذا كانت لديهم ارض 

 خاصة بهم. 

وهناك وجدت امرأة  ،اهلل واخته وذهبت معهما اىل مكان سكن اسرتهما اتاني الصيب عبد 

ا مضطجع على سرير ، وزوجهرتدي ثيابا مهلهلة وباليةت ،تبد يف العقد الرابع من عمرها

وخمدة حتول لونها اىل رمادي داكن لقدمها  ،خشيب عليه فراش متسخة وبالية

وهو رجل يبد يف العقد اخلامس من العمر، ال يستطيع التحدث اال بصعوبة  ،واتساخها

واعتذرت  ،وقدمت لي كوبا من املاءالسيدة وبعض كلماته غري واضحة، رحبت بي  ،بالغة

 ،ابين عبداهلل عن اخالقك وطيبتك املثالية أخربني :لي وقالت عن تقديم شيء غريه.

فأهال وسهال بك، لكن كما ترى يا بين حنن نعيش  ،وقال لي انك ستزورنا يف يوم ما

واصبح يعاني  ،فقد املشيولكن احلمد هلل، فزوجي بعد اصابته جبلطة  ،يف عوز ويف فاقة
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البحر وهو يعرف املعلم عيسى معرفة من صعوبة يف النطق والسمع، لقد كان يعمل يف 

 جيدة.

وجبانبه صندقة صغرية عبارة  ،هي تسكن يف بيت من اخلشب واحلديد يسمى الصندقة

يرتص يف احد  ،اخلشبووحماط بسواتر من احلديد وأخرى هي دورة مياه، عن مطبخ 

 الفارغة. علب المن الكراتني و ةها كومبجوان

 اسم زوجها، وقالت حنن نريد أن نبقى مستورين أصرح عن امسها وال طلبت السيدة أال

حتى وان  ،عن األلسن، فالناس حينما يتحدثون عن الفقراء ال يراعون اخلصوصيات

  كان ذلك عن حسن نية، اال انه قد يسبب الكثري من احلرج. 

هل هذه األرض اليت مقام مساعدة من فاعلي اخلري، وأريد ان ختربيين هذه  :قلت هلا  

 هي ملك لكم؟  ليتكم هعليها ب

فضاء قبل ان نقيم عليها منزلنا  افقد كانت ارض ،قالت: نعم هي ملك لنا باإلحياء

 هذا. 

وسوف اخربه عن  ،قلت: هناك رجل خري يريد ان يبين لكم غرفة ومطبخ ودورة مياه

وسوف ميدكم مبا  ،وسريسل لكم املواد والعمال خالل يوم او يومني ،موقعكم هذا

املواد الغذائية، وسيتكفل بنفقتكم ولكن يطلب منكم املؤن من يه من االرزاق وحتتاجون ال

ته بعد ان يوفر لكم ما يسد حاجتكم سوينتظم يف دراأوال ان يسجل عبداهلل يف املدرسة 

 عن التسول. 

اهلل كان يدرس ولكنه اضطر منذ سنتني اىل ترك الدراسة بسبب ظروفنا  : عبدقالت

 القاسية كما ترى. 
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 ،لكم ا قدمتهيتلغ الاواستعينوا باملب ،قلت: من غد اذهيب به اىل املدرسة واعيديه فيها

 وسوف ازوركم من وقت آلخر ملساعدتكم فيما لو احتجتم اىل مساعدة. 

لفرح واالغتباط، مبا شعرت به من االهتمام شكرتين جدا وهي متسح دموعها من ا

 بوضعها املعيشي، وظروفها البالغة القسوة. 

 ،وامر احد عماله بشراء املواد ،الوهاب االهتمام مبوضوع االسرة الفقرية توىل عبد

واملواد  باألرزاقعربة حمملة  بإرسالوبدأ بناء الغرفة يف احلال، كما قام  ،واحضار العمال

 االسرة.  الغذائية لتلك

غري حالة تتبدأت و ،عاد الصيب عبد اهلل اىل مقاعد الدراسة وانتظم يف الصف اخلامس

 تلك االسرة من البؤس والعوز اىل حال طيب وحسن. 

اال اخلطرية ال يدرك ابعادها  ،لية عظيمة وضخمةئوان التكافل االجتماعي هو مس

                    الشفافة. واالنفس  ،أصحاب القلوب الرحيمة

***** 

 

وهو موقف لن انساه ابدا ما  ،موقف شارفت فيه على ما يشبه اهللكةلي يف ذات يوم حدث 

. هذا ما قصصته على أماني ذات ليلة حينما التقيت بها يف احدى زياراتي ملنزل حييت

 ،فحدثتها عن ذلك املوقف بعد ان مسعت عنها حديثا مهما عن اسرتها ،العم منصور

فقد قالت لي: حنن يف األساس من قبيلة  ،وكيف عاشت تلك االسرة يف هذه املدينة

كان قد قتل وله ابن  ،فأصلنا يعود اىل شخص من أهل اليمن ،مينية عريقة ذات أرومة

يف اجلبال، وبعد ويقع جدا ونائي والشخص الذي قتل فر وهاجر اىل مكان بعيد  ،رضيع

علم بقصة قتل والده، وان  ،وبلغ العشرين من عمره ،شب ذلك الرضيع عن الطوقأن 
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املوشكي، فقرر أن القاتل يدعى عمران الشاب هرب وال يعرف له مكان، وُأخرب قد القاتل 

ر رحلته وكان يرب ،الشاب أن يثأر من قاتل والده، فذهب يسيح يف القرى واهلجر اجلبلية

فسأله عن بأنه يبحث عن عمل، وبعد فرتة من الوقت نزل ضيفا عند أحد سكان اجلبال، 

شاب فقري ويبحث عن كسب الرزق، فقال له: أي عمل تريد أن تقوم  هشأنه، فأخربه أن

 به؟ 

 أو رعي املاشية.  ،مثل عمل الفالحة ،قال الشاب: أريد ان أقوم بعمل يناسب وضعي الراهن

ناك شخص يسكن يف أقصى القرية يدعى عمران الغريب، وهو شخص وصل فقال له: ه

وهو شخص قليل  ،واشرتى مزرعة صغرية وابقارتقريبا اىل هنا قبل عشرين سنة 

ورمبا حيتاج لشخص مثلك  ،االختالط بأهل القرية ولديه منزل مالصق ملزرعته

 لك على منزله ومزرعته. يساعده يف اعمال املزرعة او املاشية، فان رغبت الذهاب له فسأد

 عنده عمال مناسبا.  أجدقال الشاب: ليس لدي مانع اذ رمبا 

وعرض عليه رغبته يف عليها، بعد أن دله الرجل ذهب الشاب اىل صاحب البيت واملزرعة 

 طلب العمل عنده مقابل أجر شهري. 

واقعة يف من أحدى القرى البعيدة ال هسأله عمران الغريب من أي القرى هو؟ فأخربه أن

 . يةقرى الشمالالم من داجلنوب، بينما هو قد ق

وافق عمران الغريب على تشغيل الشاب معه يف رعي االبقار، فمكث لدية عدة أشهر 

بعد ان عرف من أحد واتضح له ان عمران الغريب هو عمران املوشكي القاتل لوالده فعال. 

الرعاة ان امسه عمران املوشكي ولكنه مسي بالغريب ألنه قدم غريبا على القرية فاصبح 

لغريب فأدرك الشاب ان هذا هو القاتل لوالده فعال وان اوصافه ال يعرف عندهم اال باسم ا

مطابقة لصفة القاتل اليت عرفها من خالل الشخص الذي اخربه عن قاتل والده بأنه 

رجل طويل القامة وحاد النظرات وله آذان كبرية ورباعية أسنانه بها فرقة وقد كان 
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ره. وعمران الغريب اآلن يظهر انه العقد الثالث من عم قرابةلد الشاب يف احينما قتل و

 فيما فوق العقد اخلامس من عمره تقريبا. وكل الصفات اليت قيلت منطبقة عليه.    

انتصف الليل ان يف ليلة من الليالي عقد الشاب العزم على قتل القاتل ثأرا لوالده وبعد 

ئم فطنه فدخل على املوشكي وهو ناخنجره اليت كان حيملها هلذا الغرض الشاب أعد 

ثم فر هاربا ومكث فرتة من الزمن سائحا يف األرض  ،عدة طعنات مميتة أودت حبياته

من  نعتربحنن حتى استقر به احلال هنا يف هذه املدينة قبل أكثر من مائيت سنة، و

 هذه هي قصة وجودنا هنا يف هذه املدينة كما رويت لنا.  ،أحفاد أحفاده

 أشرفت فيها على اهلالك أنه حدث ذات يوم حينما أما أنا فقد أخربتها عن القصة اليت

أرعى األغنام يف يوم كانت فيه  تكنت أرعى األغنام قبل أكثر من سنتني أن ذهب

ر بيوم شديد املطر، وكانت الريح تهب بشدة ويف حني غرة ذالسماء ملبدة بالغيوم وتن

 تناء حبثي عنها هبواث ،مين توغلت األغنام داخل األمجة الكثيفة وفقدت العثور عليها

دفع السحب الكثيفة احململة بأطنان خبار تالعاصفة وبدأت الريح تعوي وتصفر وهي 

وصادف ذلك قربي من أحد املنازل فلما بصر بي صاحب املنزل وانا اندفع مع تيار  ،املاء

 ،اىل منزلة هب إلنقاذي فساعدني حتى أوصلين ،الريح وكأنين ورقة أو غصن شجرة

 ،والريح تضرب به على األرض ضربا عنيفا ،د بدأ املطر ينهمر بشدةوكان حينها ق

وبعد أن هدأت العاصفة  ،ودفأني بغطاء مسيك ،خنايبا سالفأدخلين منزلة وقدم لي ح

وبعد ذلك أصبت حبمى وارتفاع يف درجة احلرارة  ،سار معي اىل منزلناوتوقف املطر 

ي أوصى مبعاجليت ذوالدتي الشيخ الفقيه عبدالرمحن امام مسجد القرية ال ضرتحأو

 فتحسنت صحيت واستعدت عافييت.  ،ببعض األعشاب مع الرقية

     وكان هذا املوقف من املواقف اليت ال تنسى يف حياتي.  

 ...... 
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أماني من خالل بداية التعارف والتفاهم الذي جرى أن نفسي يف أبعاد كنت قد شعرت 

 ،كرمية، فهي تتميز حبياء أصيل اونفس ،طيبة اها روحدحتمل يف جسهي انسانة بيننا 

 ،من األمراض النفسيةخالية  قلوبهلم  ،وجتري يف جيناتها موروثات أناس ذوو أرومة

باملعنى الذي ينم هو وامنا املقصود  ،العلميباملعنى املعروف قصد باملرض النفسي ا تولس

يف مقابل الطيبة اليت تكون طبع خلقي جبلت عليه االنفس الراقية اليت حتب  ،عن خبث

يعتمد على مفهوم ثابتا  اوجتعل الصداقة مرتكز ،حممودةوتعاشر معاشرة  ،نحبوَت

خالقية طباع األ بةوالعذاليت هلا معنى وطعم والسلوكيات  ،الطيبة االخالق احلسنة

ومثل هذه النفوس او  .اململوءة بالسهولة وحب اخلري والود ،والصادقة ،الناس املكتسبة

تنسحب بهدوء، اما حينما تستشعر االجنذاب حتى حتس او تشعر باخلبث أن  مااألرواح 

ؤلف يف رضى واطمئنان تام، هي أرواح متتزج فإنها تألف وُت ،املستوحى من مشاعر القلوب

الدقيقة سامات املفيسري يف امشاجها كما يسري املاء يف  ،وميتزج بها اخلري ،باخلري

كما تضيء  تلك القلوب ضئ حقيقة جوهرتو ،صانها وأوراقهاغوا ألشجارذوع اجب

 . ، فكذلك الشجرة الطيبة اليت منها أماني هي من هذه الفصيلةالشمس الكون الفسيح

فلينظر احدكم عند من يضع كرميته( وهذا قول  ،)الزواج رق قيل يف بعض اآلثار

ومعرفة الشخص او االنسان من األمور اليت حنتاج فيها اىل  .ينطوي على حكمة بالغة

 التيقن لنعرف هل هو صاحب نفس طيبة خرية؟ ام هو صاحب نفس شريرة سيئة؟ 

ا هناك أناس قد جييدون التكلف والتمثيل الصطناع الطيبة، ولكن الصمود امام هذ

التكلف ال يلبث ان تفضحه احلقيقة عندما يكون مصطنعًا. ومعرفة مثل هذه احلقائق 

البد ان تظهر من خالل معاملة الشخص نفسه، فمن يعامل من هم دونه يف املكانة 

يف املستوى من هم دونه  ىمعاملة طيبة فهو شخص طيب النفس، ومن جيور عل
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وخبيث  ،رته ضدهم فهو سيء النفسويستغل قداالجتماعي واملادي أو حتى اجلسدي 

 السريرة. 

املرأة ويف  ،الناس مجيعالق اجلميل احلسن ال يصدر اال عن نفس خرية، واحلياء يف فاخُل

 النفس االصيلة. وأصل من أصول  ،هو روح االنوثةعلى وجه اخلصوص 

هلذا كله فإن أماني من النوع الطيب من البشر وهي صاحبة قلب رؤوف، ومشاعر مرهفة 

 متنح عواطفها ملن ترتاح نفسها له بكرم وبدون حتفظ. 

رمبا أستطيع أن أقول بثقة مطلقة أنها كانت بالنسبة لي قضاء أو قدر سخره القضاء، 

بأن يرحل والدي لتبدأ صلة  رقدو ،فمن الذي أوجد املعرفة بني والدي وبني املعلم عيسى

 عالقة بيين وبني املعلم؟ 

ألمور بأن يكون العم منصور أحد السكان القريبني من الورشة، ثم قدر لي اوكيف جرت 

 هي اآلنسة أماني؟  ،ثم أعرف أن عنده ابنة فاضلة ،أن اتعرف عليه بدون سابق ختطيط

 تعجب؟ ا يدعو للممأليس يف هذه األمور 

حداث اليت رمبا أحيانا حنن نعلم ان احلياة مليئة باألبلى أن فيها بوادر تعجب واضحة. 

تغري الكثري من منط حياتنا، وكذلك الصدف أحيانا تلعب دورا هاما يف تغيري حياة 

سبق أن يصادف غريه، وهناك من ال الكثري من الناس، وهناك من الناس ما يصادف ما 

ويكون ذلك  ،ما ااس خبفقان قلبه عندما يرى شخصقد يفاجئ فالن من الن :قال

فة رغم عدم وجود معرفة سابقة، لفيشعر جتاهه بالقرب واأل ،الشخص غريب بالنسبة له

وهذا ما حصل معي وأيضا قيل يف األثر )القلوب إذا تعارفت تآلفت، واذا تناكرت تنافرت( 

ندما رأيت أماني ألول وهو نفس الشعور الذي اجتاحين ع ،حينما التقيت بالعم منصور

 وكل ذلك كان من تدبري االقدار.  ،مرة يف حياتي



57 
 

ان الصخب واالضواء جيذب مواليد اجلوزاء، اما مواليد الثور  :يقول علماء التنجيم

وقد جتدهم يف أماكن او ظروف تتسم بالغرابة.  ،فتصرفاتهم توحي باحليطة واحلذر

وتشعر  ،حرج من التودد اىل من هو من ذات الربج أنفسهميف وان مواليد األسد ال جيدون 

 وهم يتميزون باحلنان والكرم.  ،وكأمنا بينهم معرفة سابقة ،لفون فيما بينهمآانهم يت

اليت قد تصادف الكثري  ،فمن يدري رمبا هلذه الظواهر دور مهم يف مثل هذه الظروف

 منا؟ 

 لفون حينما يلتقون!! آممن يت ،وكنت انا ،ورمبا كانت هي

 ،والسلوكية ،بات من املؤكد ان األبراج هلا تأثري مباشر على حاالت الناس النفسيةوقد 

 ،فعلم الفيزياء يؤكد ان العامل الذي يسيطر على حركة هذه الكواكب هو اجلاذبية

أو ال  ،فمثال ملاذا ال يصطدم القمر باألرض ،وقوانني اجلاذبية تفسر الكثري من الظواهر

وملاذا يبقى عطار واملشرتي يف  ؟تنسكب مياه البحار واحمليطات يف الفضاء واألرض تدور

 بالشمس او بأي كوكب آخر؟  ية وال يصطدمانسنفس مدارهما ضمن اجملموعة الشم

فلماذا ال يكون هلا تأثري على  ،بية هلا تأثري على هذه االجرامواذا علمنا ان هذه اجلاذ

 البشر بشكل او بآخر؟ 

ومبا يدور حولنا، واالشارات اليت  ،واجلواب هو: حنن نتأثر بهذه الظواهر سلبا او إجيابا

عن نبيه إبراهيم ، فقوله تعاىل رمبا توحي بشيء من هذا وردت يف القرآن عن هذه األبراج

َ عليه السالم
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حنن البشر، فالقمر مثال  ريها عليناثوالكواكب تشري بصورة أو بأخرى عن تأثرنا أو تأ 

وتصبح  ،وحيدث املد ،حينما يكون بدرا متكامال فإن املياه ترتفع على سطح األرض

او يف آخر أيام الشهر  ، بداية هاللهيفقياسات ارتفاع املاء اعلى مما لو كان القمر 

 او يف احملاق.  ،القمري
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 واجلواب عند علماء الفيزياء هي اجلاذبية. 

او العواصف الرملية،  ،ر املزاج عند الناس حني تهب العواصف الثلجيةهرة تعكاوهناك ظ

من  ،يف انفسنا اهر حتدث تأثريافكل هذه الظو ،او زلزال ،وأيضا عندما حيدث بركان

 حيث املزاج والتفكري. 

او خوف السماء، أيضا ما حيدث يف اإلذاعات  ،ة الناس مرتبطة بغضب األرضجهلذا فأمز

    ، وتبعا لذلك تتقلب اوضاعنا النفسية. اع االرسالوانقط ،من التشويش

 كب يف حياتنا؟ اوبناء على هذا فنحن نتساءل ملاذا تتدخل هذه الكو

 وكيف يستغرب البعض عن تدخل هذه االجرام يف طبيعة حياة البشر؟ 

 ملاذا الشمس والقمر واملريخ وعطارد تتدخل وتؤثر يف سلوكنا وتفكرينا؟  

 تنا حنن؟ اوتشكيل تصرفاتها اليت هي أساس تصرف ،بل وحتى يف شخصياتنا

ويدرسون تأثري الكواكب على  ،من هذا املنظور بدأ البابليون يهتمون بعلم النجوم

من عناصر تتأثر وفقا لتلك  ألن ما حيمله اجلسم اإلنساني ،تشكيل شخصية االنسان

وبذلك تصبح عند بعض الناس  ،فعطارد مثال يؤثر على احلركة والفكر ،الكواكب

 او الكتابة اىل شخص بعيد.  ،رغبة يف السفر

الت الكآبة والبؤس، اوالعواطف، وزحل له تأثري يف حدوث ح ،والزهرة تلهب مشاعر احلب

والرتدد الذي يصاحبهم يف  ،احلرية ومن يتأثر بأورانوس قد يفشل يف الزواج بسبب

 مفاجئات غري متوقعة، 

وهذه األمور حتدث عند االنسان اذا كانت تلك الكواكب يف موقع معني من دائرة 

 األبراج. 

     ومدروسة من قبل علماء الفيزياء.  ،هذه أمور كلها أصبحت معلومة
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ئمة بيننا على أروع ما بعد أن مضى على اخلطوبة ما يقرب من أربعة أشهر والعالقة قا

 .يكون

 ،كنت قد أخذت رأي أماني عن موضوع السكن عندما حندد موعد اجراء عقد القران 

فموضوع السكن متت  ،وقالت هذا سر ال تبديه ألحد ،أسرت إلي بسرف ،وليلة الزفاف

فقد قالت له: انت تعلم  ،وكنت قد مسعت ما دار بينهما ة،مناقشته بني الوالد والوالد

 ا،عائلي اق ال يصلح ان يكون بيتحوهو يقيم يف مل ،ان حممد ليس لديه بيت سكن هنا

 فكيف ترى ان يفعل هذا الشاب البسيط؟ 

فسوف اطلب منه  ،وحيدد موعد الزفاف ،فقال هلا عندما يقرر موعد اجراء عقد القران

 ،ى معنا حتى تتحسن ظروفه املاديةبقيفهو بيت متسع و ،ان يسكن هنا عندنا يف البيت

، فدع هذا االمر سرا بيين منا اقريب ااو على األقل يستأجر بيت ،او ارض ،فيشرتي له بيت

وال تفكر يف هذا املوضوع حتى يعرضه عليك الوالد عندما حتدد موعد عقد  ،وبينك

 القران. 

 ز مثني. ومعرفته كن ،ى بالنقودرتوحمبته تش ،قلت: ان والدك رجل شهم كريم

وال بد من توفري  ،ثم قلت هلا: انت تعلمني ان البيت حيتاج اىل أثاث وترتيبات خاصة بنا

 ؟  تتفقني معيمثل هذه األمور، اال

مثل الفرش واالغطية  ،ولكن لن حنتاج اال اىل بعض اللوازم احملدودة فقط ،قالت: بلى

فالبيت حيتوي على غرف متعددة تصلح ان  ،وبعض االواني اخلاصة بنا ،اجلديدة

 ،وأخرى غرفة نوم ،كمطبخ صغري خاص بنا، واألخرى كغرفة جلوس أحدهاخنصص 

 وهكذا مت التفاهم بيننا خبصوص هذا املوضوع. ولن حنتاج اىل أكثر من ذلك. 
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 ليلة الحلم 

 (5 ) 
 

أنه قد مت عقد  ،وأنا يف حالة سبات عميقلي  ىتراءآذار الدافئة يف ليلة من ليالي شهر 

ان رجد ذات ،غرف متعددة يضم ،وأذ بي أرى أننا نقيم يف بيت أنيق واسع، يأمانقراني ب

وممرات فرشت عليها قطائف  ،خراوارضيات مفروشة بالسجاد الف ،المعه صقيلةبيضاء 

باسقة وارفة خضراء شجرة  هورأيت الفناء الذي تتوسط ،ذات ألوان زاهية ،من  الزل

ذات  ،تتوسطها منضدة خشبية نظيفة ،رصت مقاعد أنيقة جذعهامن وبالقرب  ،الظالل

وجتلس أماني  ،على أحد تلك املقاعد الساوكنت جبلون عودي المع، أرجل مدهونة 

 ،فقلت هلا: آه كم أنا مشغوف بك ،وحنن نتبادل أطراف احلديث ،املقابلعلى املقعد 

أنا يا أماني أشعر أنين أعيش معك يف عامل آخر يشبه  ،وبالنظر اىل وجهك املشرق

 األحالم. 

يف طغيان جائر  تكتسحينالفياضة وانا كذلك اشعر مبوجة عارمة من املشاعر قالت: 

يف  وصتغ ،من البخارحتول اىل طاقة ألو انين وددت ان كما واشعر  ،لكنه لطيف

فتصبح روحا وادة من  ،بروحك امتزاجا ومتتزجبل  ،وختتلط بك اختالطا ،داخلك

ذلك وحده الذي احس أنه سيكون هو املنقذ ملا يغشاني من العواطف و، غري أي تباين

 تتصور مثل هذا االمر؟أو  ؟عمقتدرك هذا الفهل الوجدانية. 

مثل هذا انين ال استطيع ان احتمل  ،يا أماني يا حياتي ،،،االثناء قلت هلا: أوووه يف هذه

فحملقت يف وجهها حتى فاضت الدموع من عيين من هذا فضيع، فضيع جدا،  ،االمر

وقبلت وجنتها وجبينها  ،اىل صدري فضممتها ،وبادلتين أماني نفس النظرة ،فرط اهلوى

وانا واضع يدي على صدغيها واملس شعرها ال أدري كم عددها،  ،حبرارة قبالت متتالية
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حة املسك تنبعث من ائور ،يف نعومة رهيبةأصابعي، ينساب بني وهو مثل احلرير الذي 

ها ويدها عيوهي تطوقين بذرا ،وتكاد تطري بصوابي ،فتسحر عقلي ،شعرها ومن جسدها

وهي تقول: أمتنى  ،بني خصالت شعري بأناملهاوبدأت تعبث  ،لف رأسيخعتها اليت وض

 ان أظل ممسكة بشعرك اىل آخر حلظة يف حياتي. 

وانت اىل  ،بقى دائما اىل جانبكأوان  ،نفرتقال مل ان امتناه يف هذا العاقلت: كل ما 

كان ) ،جانيب، الصقت أماني خدها خبدي وألول مرة طبعت على خدي قبلة ملتهبة

شعرت بعذوبة أنفاسها وهي متر قد وذلك يف عامل األحالم ومل يكن يف عامل الشعور( 

هطل بهدوء فغدى  ،مطريف أعقاب تسري  ،على خدي منسابة عطرة مثل نسمة باردة

: )وأنا خارج الشعور( كل شيء حامل يف غاية اخليال. وقلت وانا اشعر وكأنين يف غيبوبة

فال الشقاء وال  ،وحنن على قيد احلياةان يفرق بيننا  لن يستطيع أي شيء يف الدنيا

هي الشقاء سيعجز عن التفريق، والسعادة أيضا ستعجز  ،السعادة تستطيع ذلك

فسأضل أحبث عن نهايتها وهي متتد أمامي مثل  ،حتى ولو بلغت أقصى ذروتهااألخرى، 

 من األفق اىل األفق. السماء سحائبه  ألمتالغيم الذي 

قربها  دفئواختفت كل ذرة من روحي يف  ي،شعرها الناعم احلريريف اختفى وجهي ثم 

املتساقطة من فرحة السعادة، وبدأت ابلل شعرها بدموعي وأنا منتشي حبيوية اللقاء، 

ة دمعة تنساب من عينها وتسيل على خدي! لقد بلغت االشواق حدها وأحسست حبرار

 . ووصلت املشاعر غايتها ومنتهاهاومنتهى ذروتها، 

وبقايا الدمعة اليت سالت من عيين  ،هنا فتحت جفيّن فلم أجد حولي اال خمدتي الباردة

و بني والكتاب الذي تسلل النوم اىل عيين وهمن عني أماني، احسبها وانا احلم وكنت 

 يدي وعندما خدرها النوم سقط جبوار رأسي. 

  .وكيف ظننت انه حقيقة ال مراء فيها ،عن حلمي العجيبأماني حدثت  
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اال انها كانت  ،ةغايرولكن بصورة م ،انين معكالليلة ذات فقالت: وانا أيضا حلمت يف 

أطلب منها ، ولكنها مل تفصح عن تفاصيل حلمها، ومل أشأ ان رائعةو أكثر من مغرية

 . أي تفاصيل عن ما حلمت به

رية من أجل اصالح سفينة أماني أن املعلم عيسى يعتزم القيام برحلة حب أخربتثم 

وطلب مرافقيت أنا  ،جنحت بالقرب من أحد اجلزر اليت تبعد مسرية نصف يوم تقريبا

ال أرجو ان وقلت هلا:  ،ورمبا نعود بعد غد ،وسوف نبحر غدا الفجر ،والعامل صاحل

 قي بإذن اهلل، دعواتك لنا بالتوفيق. تسأعود ونلو ،تنشغلي وال تقلقي

 يا حياتي.  امنوتعود لنا ساملا غا ،قالت: ربنا يوفقكم ويسهل أمركم

 

***** 

 

 ،يف القفص اخلاص بها فوضع املعدات الالزمة إلصالح السفينة ،أعد املعلم عيسى العدة

والقطن املشرب  ،يشوقطع اخل ،رَمواحُل ارقالو ،ومسامريصغرية، من الواح وتتكون 

 ،وامللح ،من السمن والعسلووشيء  ،الدقيق والتمرالزاد املكون من بالقار، كما أعد أيضا 

  .وبعض احلطبواملاء  ،والسكر والشاي

 . اومعد اكل شيء جاهز أصبحلقد 

يرافقنا صاحب  ،ومن هناك صعدنا قاربا صغريا ،بعد صالة الفجر انطلقنا اىل املينا

 انطلق بنا القارب ميخر مياه البحر .هومالحيالصغري،  قاربوقائد الالسفينة اجلاحنة 

 بهدوءمن حولنا دفع نكانت الريح هادئة، واالمواج ت .ويشق حبيزومه املوج اهلادئ نسبيا

متتد  هدوء عادي  املتموجة املضطربة ولكن يفصفحة البحر  نتاك ليس فيه عنف.
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ك ومن حولك إال مياه مد النظر، فال ترى حتُتعلى  ةتدممهي صفحة زرقاء و ،أمامنا

رى خلف ن، بينما زرقاءال صافيةالسماء الظللك تحتيط بك من مجيع اجلهات، و

خيتفي حينما تعود املياه فيمتزج ينحصر وإال انه ما يلبث أن  ،القارب ما يشبه الطريق

كبار الحوادث في  )يف هذه اللحظات تذكرت قصيدة أمحد شوقي  .بعضها يف بعض

 : م1894عام  البحرية اىل جنيف فقالاليت وصف فيها رحلته  (وادي النيل

 املاء فاحتواهاهمت الفلك 

 ـضرب البحر ذو العباب والي

 ورأى املارقون من شرك األر

 وجباال موائجا يف جبال

 ودويا كما تأهبت اخليـ

 ند أخرىجلنة عند جلة ع

 وسفني طورا تلوح وحينا

 نازالت يف سريها صاعدات

 رب إن شئت فالفضاء مضيق 

 فاجعل البحر عصمة وابعث الرحـ

 أنت أنس لنا إذا ابعد األنــ

 مهما ادهلمت -يتوىل البحار 

 وإذا ما علت فذاك قيام

 فإذا راعها جاللك خرت

 كتابوالعريض الطويل منها 

 

 ءاوحدها مبن تقل الرج 

 ـها مساء قد أكربتها السماء

 شباكا متدها الدأماءض 

 تتدجى كأنها الظلماء

 ها اهليجاءتوهاجت محا

 كهضاب ماجت بها البيداء

 يتوىل اشباحهن اخلفاء

 كاهلوادي يهزهن احلداء

 وإذا شئت فاملضيق فضاء

 ـمة فيها الرياح واالنواء

 ـس وأنت احلياة واإلحياء

 منك يف كل جانب ألالء

 رغت فذاك دعاءوإذا ما 

 ساط سواءبهبية فهي وال

 لك فيه حتية وثناء
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عبارة عن كان االفطار  ،طار وحنن على ظهر القاربفأثناء سرينا تناولنا طعام اإليف 

رب كانون اكان يوجد يف الق ،املدهون بالسمن والعسل ،أقراص رغيف من الدقيق

فيه الفحم الذي  وقدحيث ي ،القاربحكام يف الثلث األخري من إ، مثبت بصغري فخاري

وبعد ذلك مت إطفاء  ،وقد مت غلي القهوة ،يستخدم لغلي املاء وصنع القهوة او الشاي

تناول وجبة مع الحتسائه  ،وأخذ كل واحد منا كوبا من القهوة يف يده ،مجر الفحم

نة ت جبوارها السفييرسوالي منتصف النهار اىل اجلزيرة اليت ُأحالفطور، وصلنا يف 

وبدأ  ،ومبساعدة كل الرجال الذين يف القارب مت سحب السفينة اىل اليابسة ،اجلاحنة

السفينة بسبب اصطدامها بأحد يف املعلم عيسى يف مباشرة سد الشق الذي حدث 

يف ررنا للمبيت طضااحلجار املرجانية، استغرقت عملية اإلصالح حوالي ساعة ونصف ف

    جيف القار فال يتأثر باملياه.    من أجل ان ،التالياىل صبح اليوم اجلزيرة 

السيد مرزوق اعداد عجن الدقيق واشعال النار يف التنور الذي  ةتوىل صاحب السفين

 ،عمل القهوة والشايبصاحل قام كما  ،من اجل خبز الدقيق ،كان على منت السفينة

ح السفينة، وكنت انا از مهمة اصالجنأما املعلم عيسى فأعفي من عمل أي شيء بعد أ

يطلب مين. بعد ما حضار أي شيء اواساعد مرزوق وصاحل يف جلب املاء وتغسيل االواني 

ونسمع صوت  ،وبدأنا نتنفس هواء البحر املشبع برائحة امللحان تناولنا طعام العشاء 

حتدثنا عن البحر األمواج وهي تتدفق على شاطئ اجلزيرة ثم تتكسر وتتقهقر للوراء، 

ي الذي البحرالسند باد ومن ذلك قصة مع البحر، وقصص البحارين  ،ةالبحار وعامل

ومنها قصة اشعال النار على ظهر حوت حسبوا انه جزيرة  ،قام بسبع رحالت حبرية

ومل يتمكن السندباد من الصعود يف  ،فتحرك احلوت وجنا من جنا وغرق من غرق

 .السفينة ولكنه جنا من الغرق على ظهر لوح من اخلشب

فبقي  ،رحلة وادي األملاس اليت نسي فيها طاقم السفينة السندباد :والرحلة الثانية 

فربط السندباد نفسه يف  ،رأى قبة كبرية تبني له انها بيض طائر الرخأن يتجول اىل 
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ثم وجد ناس  ،فوصل اىل وادي األملاسفطار به عندما احتضن بيضته، رجل الطائر 

 ىل ان عاد اىل البصرة. وسار معهم اوختلص من الرباط 

فأخذت القرود  ،اليت هجمت عليهموصولوا فيها اىل جبل القرود اليت  :الرحلة الثالثة

 متاعهم وسفينتهم. 

وجلأوا اىل  ،وحطمت سفينتهمعاتية ريح فيها صادفتهم هي اليت  :رابعةوالرحلة ال

 من املوت.  أنقذتهفذهب السندباد يتيه يف اجلزيرة حتى مرت سفينة  اواخري ،جزيرة صغري

فرما سفينتهم بصخرة فكسرها الرخ طائر بيضة اليت وجدوا فيها  :اخلامسةرحلة الو 

 وغرقت وجنا السندباد.

 . وجرى هلم ما جرى هناك القراصنة ومقربة الفيلةوجدوا فيها  :السادسةرحلة الو 

 . وأكرمهفساعده الشيخ الكريم السندباد اليت لقي فيها السابعة وأخريا الرحلة  

وكل منا التحف  ،بعد أن امتعنا املعلم عيسى بسماع تلك القصص، استعدينا للنوم

بعد أن غسلنا أيدينا ووجوهنا و ،ثم استيقظنا ،بعمامته واستسلمنا للنوم اىل الصباح

لشاي كما أعد صاحل القهوة وا ،طعام اإلفطاربإعداد زوق رموأرجلنا وأدينا الصالة، قام 

السفينة اىل  بإنزالقمنا احتسينا القهوة ثم الشاي، بعد ذلك افطرنا ثم باحلليب، ف

القارب حببل يف مؤخرة قطرنا نا كلنا مجيعا على ظهرها بعد ان دصعثم  ،ماء البحر

متجهة اىل هبت هادئة  ارياحسخر اهلل تعاىل فانطلقنا وقد حتى جتره خلفها، السفينة 

وبدأت  ،قام ربان السفينة بنشر أشرعة السفينةاهلل على ذلك، وفحمدنا  ،حيث وجهتنا

وبعد  .سفينة يف البحر متجهة اىل حيث نقصدوأخذت تسري ال ،الرياح تدفع األشرعة

 يوم أمس. الظهر وصلنا امليناء الذي انطلقنا منه 
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 الورشة على ذاتيف  يواستأنفت عمل عدنا ساملني غامنني بفضل اهلل تعاىل ومنته.لقد 

  .الوترية

 

***** 

 

واقضي معه  ،فهو الشاب الذي ابثه همومي ،بالصديق هيثماحلميمة مل اقطع صليت 

بل  ،على اجللوس واحتساء الشاي اومل يعد اجتماعنا مقتصر ،بعضا من أوقات الفراغ

هو شخص يف  ،السيد راجحمنذ مدة نلعب الدومونز وانضم لنا يف الصحبة أصبحنا 

دمث  رجالكان راجح يف مصلحة األحوال،  االعقد الرابع من عمره ويعمل موظف

متزوج وله أوالد وبنات )أوالد هنا مبعنى الذكور( مع ان لفظة  ،طيب القلب ،االخالق

َيَ قال اهلل تعاىل) .تعين الذكور واالناثأصال أوالد  َوص 
 
َََللاَ ََم َيك ِ  

َََف 
 
َأ

 
َلَ ََكم َدَ ول

 
َلذ
 
َمَ ََرَ ك ََثل 

َ َح 
 

َََظ
 
َال
 
َيَ نث  

ولكن هذا  ،الذكورهم ( ولكن درجة الناس على مفهوم سائد ان األوالد ي  

 باملعنى اللغوي الفصيح. ملعنى اللفظة  االذي تعود عليه الناس ليس موافقالفهم 

راجح انه متزوج ولديه ولدين من زوجته األخرية، وقال انه سبق أن تزوج قبل ما  اخربني

زوجته مع يقرب من مثانية عشر سنة من إمرة وخلف منها بنتا ولكن كانت حياته 

 ،األوىل حياة مملوءة باملشاكل واخلالفات رغم انها كانت يف أول أيام الزواج حياة سعيدة

 ،كل تتفاقم بيين وبني زوجيتاوىل بدأت املشت ببنيت أألثم بعد أن رزقوقال:  ،ومستقرة

فحدث اخلالف  ،اليت كانت تذهب اىل بيت أهلها وتبقى هناك اياما وليالي بدون مربر

وعدم عنايتها بي وبالطفلة الصغرية، وكانت  ،بيننا بسبب اهماهلا لبيتهاوسوء التفاهم 

فتمأل وأعصابها متوترة ومضطربة، واذا عادت اىل البيت تعود  ،تذهب مع صديقاتهاأيضا 

وتكثر الطلبات وهي تعلم انين موظف ليس لدي سوى مرتيب  ،البيت بالصراخ والضجيج
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فيحدث الشجار بيننا، فهي ال  ،ناحياتالذي انفقه عليها وعلى ابنتنا وشؤون  ،احملدود

نه تشرتي جارتنا فال :القولبل تردد وتكرر  ،ولوياتواألصاحل املوال تراعي  ،تقدر ظرويف

من النوع  امالبسهلا خلود زوجها حيضر  يقيتدوص ،كذا وكذاكذا وكذا، ويف منزهلم 

ربونين زوجة تويع ،تتفاخر بها امام صاحباتينقودا يها طويع ا،ويشرتي هلا ذهب ،الفالني

واال  ،تسلمه لي احمدد ارجل فقري او خبيل، فأنت ال بد ان ختصص لي من مرتبك قدر

 وعليك ان ختلي سبيلي.  ،فلن ابقى معك

 وهكذا تردد باستمرار هذه األسطوانة. 

حتى  ،وتوافق بيننا ،قلت هلا: اال تعرفني ان لدينا طفلة صغرية وحتتاج اىل تربية ورعاية

حياتنا نفرتق فيؤثر ذلك يف  أو أن ،خالي من املشاكل واخلالفاتووئام نعيش يف هدوء 

 عقد بسبب هذه النزاعات؟ تتف ،حياة طفلتناو

 ،فعليك أن تليب طلباتي ،بطفلتناحبياتنا وفتقول: إذا أردت أن حتافظ على العناية 

 واال فلن اطيق هذا اجلحيم معك.  ،وتسعدني

وبعد ثالث  ،وكثرة مشاكلها ،بسبب سوء تصرفاتها ،وهكذا بقيت حياتنا تعاسة ونكد

وبقيت يف حضانة  ىوأخذت جن ،اضطررت اىل تطليقها ىسنوات من والدة ابنتنا جن

تعيش  ىجن توبقي ،وبعد سنة تقريبا من فراق زوجيت تزوجت زوجيت الثانية ،والدتي

ي اهتماما والدتوبرزينة وهادئة، وهي تهتم بي  بعض الوقت، حتى أصبحت فتاةمعنا 

وطلبت مين ان تبقى مع  ،ة يف الرابعة عشرة من عمرهاأصبحت فتا ىواالن جن ،كبريا

وتشعر براحة نفسية بالغة جدا وهي يف بيت والدتي،  ،والدتي اليت تكثر العناية بها

ال تستطيع مفارقة الوالدة ملا تشعر به من  فأصبحتوالوالدة متنحها العطف واحلنان، 

احد. وهكذا تغريت حياتي يش معها حتت سقف وعوهي ت ،اليت تلمسها ،احملبة واملودة

 ولدي من زوجيت األخرية ولد وبنت. 



69 
 

 ونتناول عنده وجبة الغداء.  ،ذات يوم طلب منا راجح انا وهيثم ان نزوره يف منزلهيف 

وذهبنا اىل راجح بعد ان  ،ومررت يف طريقي على هيثم ،استعديت لزيارة الصديق راجح

لغرف وقال له: اذا اتى شخص يريد ان وسلمه مفاتيح ا ،أوصى هيثم عامل املقهى بالنزل

ولن أغيب أكثر من  ،يستأجر غرفة فاتفق معه وسلمه طلبه ريثما اذهب مع األخ حممد

 ساعتني. 

وهناك استقبلنا استقباال رائعا، رحب بنا ودخلنا اجمللس املعد  ،انطلقنا اىل منزل راجح

حتيط بها  ،بقطعة زل نظيفةوهو عبارة عن غرفة مفروشة ارضيتها  ،الستقبال الضيوف

وقدم لنا القهوة العربية والتمر، ثم احضر الغداء املكون من األرز  ،متاكئ متواضعة

وبعض سلطة اخلضار والفواكه، وبعد الغداء احضر طيب البخور  ،نيأواللحم الض

وكانت  ،ثم احتسينا الشاي املضاف اليه النعناعفطيبنا وعطرنا، وعطر الكولونيا 

 . جدا ئعةمناسبة را

انين اشعر فأنا يف املقهى معك اعتذر  عن اجللوس  أنا :وقلت هليثمعدنا اىل املقهى 

، ألنين اشعر بشيء من من الراحة بعد وجبة الغداء الدمسة اآخذ قسطاىل حباجة 

 . االرهاق

 ،واستلقيت على ظهري ،واستبدلتها بثياب الراحة ،عدت اىل مثواي وقمت بفسخ مالبسي

استعرض يف ذهين شربط التخيالت إذ خدرني النوم فاستسلمت له دون أدنى  وبينما انا

                           مقاومة. 

 

 

***** 
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 والخبر الجديد   االجازة 

 (6 ) 
 

حقيبة  تاالثرية السياحية، فأعدد صاحل ائنيف إجازة األضحى قررت ان اسافر اىل مد

ومشط القة حوبعض ما احتاج اليه من امواس  ،ووضعت بها مالبسي ،تواضعةالسفر امل

كر اجتهت اىل اويف الصباح الببعض املسكنات، ك ولوازم اسعافية يسريةومرآة وطيب، 

  .بع البحرنى السيارات املتجهة اىل يدموقف السيارات، وركبت اح

ووصلنا بعد زمن وهي حتمل عددا من الركاب، انطلقت املركبة يف الصباح الباكر 

هناك استأجرت غرفة و ،مركبة أخرى اىل العال استقليتيقدر خبمس ساعات، ثم 

، قضيت ليليت بها، ويف الصباح ملحق بها دورة مياه متواضعة جبوار أحد املقاهي الشعبية

 ،، ومدائن صاحل تقع يف إقليم احلجازية العتيدةاالثرية السياحصاحل  مدائنذهبت اىل 

فهي تقع  ،اسرتاتيجيا اوحيتل موقع مدينة صاحل االثرية مكان، يف شبه جزيرة العرب

على الطريق الذي يربط بني الشام وبالد الرافدين، وهو طريق التجارة الذي يربط بني 

وهم قوم  ،اسم ديار مثودويعرف هذا املوقع بمنذ القدم، الشام وجنوب اجلزيرة العربية 

وقوم مثود استجابوا لدعوة النيب صاحل عليه  ،ذكر ذلك يف القرآن الكريمقد و ،صاحل

فأخذتهم  هلم، وعقروا الناقة اليت أرسلها اهلل تعاىل آية ،السالم، ثم ارتدوا عن الدين

 .حةيالص

، ويذكر وتلك املدينة تعترب من حواضر االنباط بعد عاصمتهم املعروفة باسم االنباط 

 ني بعده. اانها كانت قائمة ضمن القرن األول قبل امليالد، والقرن الث

ومنها مملكة ديدان  ،ريةصختضم مدائن صاحل آثارا من البيوت املنحوتة يف اجلبال ال

 وقيل هم من مثود، واالنباط وهم من العرب.  ،نيانيملكة معني. واللحيوقيل انها تابعة مل
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لقد رأيت يف مدائن صاحل البيوت املنحوتة يف الصخر، ولكن معظمها تظهر على أنها 

ومن هذه املدافن قصر البنت،  ،وعليها كتابات ،هلا واجهاتوهي حنوت صخرية  ،قبور

خلية باحلجارة، وقصر ة جدرانها الدايوهي بئر مبن ،قع بالقرب من البئر النبطييوهو 

وتوجد على واجهته  ،وهو عبارة عن صخرة عظيمة منفردة ،من اشهرهاهو الصانع، و

وعلى أعاله نقش نسر ، وتوجد معابد وثنية، باإلضافة اىل القنوات  ،شرفات مدرجة

 املائية. 

 

 

ورأيت فيها من النحوت والكتابات املنقوشة  ،مجيع ارجاء املدينة العتيدةجتولت يف 

إذ كيف استطاع  ،واالبار والصخور اليت ميثل معظمها مدافن وبعضها بيوت ما أذهلين

والصخور حنتا هندسيا غاية يف الدقة  ،أناس يف زمن بدائي جدا من حنت هذه اجلبال

ي يصل عمق البئر النبطي الذ تئل كانت بدائية جدا، وشاهدسارغم ان الو ،واجلمال

نصفني يفصل بينما ممر عرضه اىل اىل حوالي ثالثني مرتا، كما شاهد اجلبل املشقوق 

 تقريبا، وهناك جبل مميز يوسم باسم جبل القعود.  أمتارمخسة 
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شعرت بعربة عظيمة كيف ان أمة من األمم كانت تسكن وتعيش يف هذا املكان قبل لقد 

وكيف انهم  ،وهذا اجلمالوالطراز،  وكانت هلم حضارة بهذا الفن ،الوف القرون

 مساكنهم وهي خاوية على عروشها.  ومل تعد ترى اال ،اصبحوا اثرا بعد عني

ما  هيف هذا املكان بعد ان مضى على ساكني أقفان لي سجدت هناك شكرا هلل الذي قدر 

يقدر بأكثر من أربعة آالف ومخسمائة عام قبل امليالد، وختيلت كيف ان أمة من الناس 

عامرة عريقة وكانت هلم حاضرة ومدينة  ،كانت تعيش هنا يف املكان يف الزمن الغابر

 ،ولعب األوالد الصغار مع البنات ،بالعج والثج، فهنا ترعرع األطفال يف يوم من األيام

، الفتيان بالفتيات وتغزل ،النساء نوهنا متخطر ،يان مع بعضهم البعضصبوتصارع ال

وصال وجال الفرسان، وأمر ونهى احلكام،  ، وولف وهيام. حدثت مالحم حب وعشق وغرام

من أقل كسب العيش، ، والعمال وعمل وكدح العبيد واالرقاء ،وهنا باع واشرتى التجار

يف اجلانب و ،وهنا عقدت جمالس احلروب، ومورست طقوس الدين الصحيح السليم

وهبت الرياح، وهنا جاء صوت  ،املنحرف الوثين، وهنا كم هطلت االمطاراآلخر الدين 

البغاة، روها قوع ،فكذب بها الطغاة ،اآلية العظيمة توظهر ،وعرض سبل النجاة ،احلق

تهم الرجفة ذفأخالسقيم، متحدين نبيهم الصاحل العظيم، فنزل بهم العذاب األليم 

 من باقية؟ يارهم جامثني، فهل نرى هلم ديف  فأصبحوا

 سيحيون يف يوم البعث املنتظر.  لكنهمو ،كال، لقد هلكوا وبادوا

يت يومي بها، وقبيل األصيل خرجت اىل احلديقة القريبة قعدت اىل الغرفة وقضيت ب

ا صغريا قتناولت ابري .من مجيع اجلهاتوتطوقها وشاهدت اجلبال اليت حتيط باملدينة 

حيث حتدث معي الرجل املسن  ،اجلانب األقصى من احلديقةيف وانا اجلس  ،من الشاي

انه ال  :سألته عن مدائن صاحل، فقالو الذي جاء وجلس بالقرب مين، ،من أهل العال

وانه ال يعرف أي دليل يدل على ان انها هي املدينة اليت  ،يعرف عنها اال ان هذا امسها

 فقال مثلهم. ذلك وامنا مسع الناس يقولون  ،قومها نيب اهلل صاحل أنذر
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على ان هذه املدينة هي املكان الذي أهلك اهله يوجد دليل صريح ينص  قال لي: ال

وامنا جمرد اقوال فقط، وهناك حديث يذكر من خالله ان النيب حممد  ،بالصاعقة

ولكن هذا القول روي بعد وفادة النيب حبوالي  ،مر عليها يف غزوة تبوكأنه عليه السالم 

أم ان  ؟ نص عليهاوهل هذه املدينة اليت ؟احلديث صحيحهذا واهلل اعلم هل  ،مائة سنة

                                 هذا هو املقصود يف احلديث. ان املعامل هي اليت اوحت اىل 

، ثم خرجت يف غسق املغيب عدت اىل مقر سكين ببعد ان توارت الشمس خلف حج

الظالم اىل املقهى وتناولت طعام العشاء من مطبخ املقهى، كان العشاء طبق من االرز 

عدت اىل السكن فآويت اىل الصباح، وبعد ان  ج املشوي على الفحم. وبعد العشاءوالدجا

تناولت وجبة اإلفطار عدت مرة أخرى اىل مدينة اآلثار، وجتولت فيها وكان برفقيت أحد 

 السياح، ومكثنا هناك اىل الظهر ثم عدنا اىل املقهى وتناولنا طعام الغداء. 

عربة ت يف دعصاىل موقف السيارات، ومن هناك  تبعد الغداء محلت حقيبيت وذهب

 )س( حيث مقر إقاميت الذي بها.  ةمتجهة اىل ينبع البحر ومنها عدت اىل املدين

   

***** 

 

 

جح وحيانا، ثم قال لي: ابينما كنت أنا وهيثم منهمكني يف لعبة الدومونز إذ أقبل ر

 فقد جئت أمحل لك خربا سارا.  إىلدعك من لعب احلجارة وأصغي 

 . يا سيد راجح فأنا دائما اشتاق ألخبارك اجلميلة قلت: اللهم أجعله خريا هات ما عندك
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قال: امسع يا حممد انا لي صديق يعمل يف إدارة الربيد وقد أخربني ان اإلدارة تبحث 

عن شخص ليشغل عمل ساعي بريد وهي وظيفة مناسبة ومرتبها جيد وتصلح لك وما 

عليك اال ان تستقيل عن عملك املتعب يف ورشة القوارب وتتقدم بطلب للوظيفة 

 الشاغرة من اليوم. 

وسار وانا سوف اطلب االستقالة من العمل يف ورشة املعلم عيسى  قلت له: هذا خرب مفرح

 واتقدم للوظيفة اليت يف الربيد. 

 ذهبت من فوري للمعلم عيسى واخربته خبرب الوظيفة. 

قال: ليس لدي مانع من طلب استقالتك وتستطيع ان تتقدم من غد للوظيفة اجلديد 

 فانا أمتنى لك كل خري. 

قلت: لكن اود ان متنحين فرصة يف البقاء يف الغرفة امللحقة بالورشة ريثما اجد سكن 

 وقع إدارة الربيد. ممناسب وقريب من 

قال: ستبقى اىل ان جتد سكن مناسب لك مع العلم ان إدارة الربيد ال تبعد من هنا اال 

 مسافة قريبة ال تزيد عن ربع ساعة مشيا على االقدام. 

الربيد وتقدمت بطلب  ادرأهيسى، ويف صباح اليوم التالي توجهت اىل شكرت املعلم ع

وبعد عشرة أيام راجعت اإلدارة  ة. قدمت كل األوراق املطلوبةااللتحاق بالوظيفة اجلديد

 واستلمت عملي اجلديد. 

كنت خالل العشرة األيام املنتظرة مواصل العمل يف الورشة وكنت قد التقيت باآلنسة 

هلا:  فامتأل قلبها بالسرور والفرحة، وقلتمبوضوع الوظيفة اجلديدة  أماني واخربتها

بعد التحاقي بالعمل اجلديد سوف ابدأ يف ترتيب أمور اجراء عقد القران واالستعداد 

 ليوم اللقاء السرمدي املوعود. 
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باشرت علمي اجلديد يف إدارة الربيد وقضيت األسبوع األول يف التدرب على العمل 

ة أحد موظفي اإلدارة الذي كان يصطحبين معه يف اثناء العمل ويدربين اجلديد برفق

وتوزيعها وتسليمها بعد تعبئة النماذج اخلاصة  على استالم الطرود والرسائل الربيدية

بها وأخذ تواقيع أصحاب الطرود والرسائل ومن ثم إعادة تلك النماذج وتسليمها 

 أرشيف احلفظ.  للموظف املختص بعد التوقيع عليها حلفظها يف

كان العمل اجلديد بالنسبة لي مبثابة جتربة جديدة والدخول يف جمال خمتلف متاما 

عن جمال العمل يف الورشة املرتبط مبالزمة الورشة والبقاء داخلها طوال ساعات العمل 

الطرق  بأصواتحيث تفوح رائحة االخشاب والقار فتمأل األنوف، وميأل جو الورشة 

وارب على القاخلشبية اليت جتهز وتعد لتثبيت ألواح روابط الارة اخلشب ووجن ،واملناشري

هيئة انصاف دوائر وهي تنجر وتصلح من االخشاب امللتوية ثم يتم تسمريها يف داخل 

القوارب على صفة مقوسة ويتكون القارب من القوس واملربط وقوس الشراع واخلطاف 

. وتبدأ صناعة القارب مقعد الوسط والدفةوالقرنية واملقعد االمامي واملقعد اخللفي و

ثم  ، يف االماممنواهلا ،ثم السمكة ،فيتم أوال تركيب العمود ،من األسفل اىل األعلى

 واح اليت يستقيم عليها بناء القارب حتى يكتمل. األعضاء وهي األ

هذه هي املعلومات اليت اكتسبتها من عملي وهناك غريها من املعلومات اليت ليس هذا 

 فرضه سياق النص. مكان بيانها وامنا تلميح خفيف 

عندما باشرت عملي اجلديد شعرت بكثري من االرتياح. ال زلت أذكر حديث رئيس قسم 

د خدمة إنسانية رائعة، الطرود والرسائل الربيدية الذي قال لي: ان اخلدمة الربيدية تع

والنظام الربيدي هو أسلوب متبع لنقل املواد سواء كانت رسائل او وثائق او طرود او 

صناديق وتوصيلها ملواقع معينة يف العامل، وكانت قدميا تستخدم البغال لنقل 

 الربد)مجع بريد( وهي يف العادة خدمة تقوم بها احلكومات ملزيد من الضبط. 
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للربد منها الربيد السريع والعادي واملسجلة برسوم. وساعي الربيد هو  وهناك عدة أنواع

حسب العناوين املدونة الرسائل او الطرود اىل املرسل اليهم،  بإيصالالشخص الذي يقوم 

 على املواد الربيدية. 

مل تكن اخلدمة يف جمال الربيد مزعجة بل كانت مرنة للغاية، وكنت اشعر بكثري من 

أأدي واجيب العملي وكانت طبيعة عملي هي محل الظروف وإيصاهلا اىل  االرتياح وانا

اجلهات املرسلة هلا وهي مقار اإلدارات الرمسية واملؤسسات العامة مثل الشركات 

 واملصحات وما شابه. 

كنت بعد انتهاء فرتة العمل اعود اىل مقر سكين وبعد تناول وجبة الغداء اخلد اىل 

م أخرج يف األصيل اىل املقهى او اىل أماكن النزهة او السوق، الراحة قليال من الوقت ث

وأحيانا اذهب اىل منزل العم منصور واقضي بعض الوقت يف احضار ما حتتاج اليه االسرة 

 حيان اىل بعد صالة العشاء ثم اعود. يف بعض األورمبا أبقي 

املتغري بعد ان  سألتين أماني عن شعوري حيال العمل اجلديد وعن ترتيباتي إزاء الوضع

أصبحت موظفا كوميا، وهل هناك تغيري يف األساسيات من حيث موعد عقد القران، 

 ومن حيث السكن، ومن حيث زيارتي لوالدتي قبل إجراء العقد. 

اخربتها أنه فيما يتعلق بالسكن الراهن اخلاص بي فقد مسح لي املعلم عيسى بأن أبقى 

أو  ،مرار يف البقاء اىل نهاية املوعد احملدد بيننايف ملحق الورشة وإنين خمري بني االست

 فلي ذلك. يف أي وقت إن شئت مغادرة احمللق 

وبني  ،مر بني أن يوفق والدك على البقاء كما قلتاألفيما خيص السكن بعد الزواج ف

 مستقال بنا. أن استأجر منزال 

  قريبا.تاملوعد بشهر  أما عن زيارة الوالدة فذلك أمر ال بد منه، وسوف يكون قبل انتهاء
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أو أي  قأما العمل يف مصلحة الربيد فال شك انه مناسب جدا وال اشعر فيه بأي تضاي

 انزعاج بل على العكس متاما هو على ما يرام. 

كنت عاقد العزم على ان افاتح العم منصور قبل نهاية املوعد بشهر او شهرين على 

ترتيبات الزفاف مباشرة، اناقش معه موضوع السكن استعدادي إلجراء العقد ومن ثم بدأ 

رت به لي أماني عن فكرة انه يرغب بقاءنا معه يف بيته سولن اظهر له أي شيء عما أ

الواسع، ولكن ان بدأ هو بفتح هذا الباب معي فساعتئذ سيصبح ليس لي خيار غري 

 تظر.املوافقة على رغبته، ولكن أرجأت كل ذلك اىل حني وقت املناقشة املن

كنت أيضا سأخرب رئيس قسم الربيد عن هذا املوضوع وهل حيق لي طلب إجازة وانا ال 

 قصرية؟   بإجازةمل حيق لي هل سيسمح لي ولو  وإذازلت مستجد يف العمل أم ال حيق لي؟ 

 ولكن أرجأت كل هذه األمور مجلة وتفصيال اىل حني اقرتاب انتهاء املوعد املنتظر. 
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 المفاجئة 

 (7 ) 
أزف املوعد املنتظر واقرتب من حلول أيامه األخرية فبدأت أعد العدة لفتح املوضوع مع 

العم منصور وألخربه أيضا بعزمي على موضوع زيارة الوالدة وبعد عودتي يتم اجراء 

 العقد والزفاف، 

 أخربت العم منصور بهذا االمر وذكرت له موضوع احلصول على إجازة من العمل وهل

 هذا ممكن ام ال؟ 

قال: أوال عليك ان تعرض هذا األمر على رئيس القسم الربيدي وبعد ان تعرف رأيه 

 فعليك ان تبدأ يف ترتيب األمور. 

شرحت املوضوع لرئيس القسم الربيدي، وقال لي: انه ال حيق لك احلصول على إجازة 

رخصة استثنائية  ان حتصل على بإمكانكوانت مل تكمل عاما كامال يف العمل، ولكن 

فهذا هو  بأسبوعفلو تركت االستفادة من هذه الرخصة اىل قبل العقد ملدة أسبوع 

 األفضل. 

 استحسنت رأي رئيس قسم الربيد وأخربت العم منصور بذلك. 

يف مغرب أحد األيام أتت امرأة مغطاة حمتشمة اىل باب الورشة الذي كان موصدا ومن 

خالل النافذة املطلة على الباب رأيت تلك املرأة اليت أقبلت تسري بسرعة حتى وصلت 

تبحث بنظراتها مينة ويسرة وكأنها تتلفت وعدة مرات ثم أخذت بيدها اىل الباب فهزته 

: ت حتى قالينت باب الغرفة وأتيت إليها وما أن رأتتبحث عن رؤية أي شخص، غادر

ما الذي حصل؟ قالت  ؟والدي يف خطر! قلت: ماذا؟ يف خطر نااحلق ،أنا أماني ،حممد

منزل السيد واجتهت اىل الطريق املؤدي اىل  ليس هناك وقت للكالم هيا معي أسرع

بني املشي عا مسرأحث اخلطى وكنت  ،ويف احلال سرت اىل منزل العم منصور ،منصور
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باب وصلت ولكن كنت أنا اسرع منها اىل  ،وهي تسري خلفي بسرعة رولة،السريع واهل

وعندما  ،ت مسرعالفدفعته ثم دخ ،لكنه غري حمكم االغالقو ااملنزل الذي وجدته مردود

قالت أم أماني أدخل، فتحت الباب الذي كان مفتوحا نصف فتحة، طرقت باب الصالة 

 على السرير وهو فاقد الوعي اشاهدت العم منصور مستلقيودخلت وفتحا كامال 

 وسألتها ما الذي جرى؟ 

صرخ منصور صرخة مكتومة ة أعلى ما يرام وفجكان قالت: كنا نتحدث وكل شيء 

ولكن جسيت نبضه فإذا  ،كما ترىفعدلته حتى استلقى على ظهره ثم سقط على جنبه 

 هو حي لكنه فاقد الوعي. 

 . يف احلال قلت سأذهب ألحضر له الطبيب

خرجت مسرعا اىل عيادة أحد أما انا فقد  ،كانت اماني قد دخلت وهي جتهش بالبكاء

، فقام يف احلال بقياس الضغط ودرجة احلرارة وقال: على الفور األطباء واحضرته

وسوف اعمل على افاقته من الغيبوبة،  ،لوعيللكنه فاقد و على قيد احلياة،هو فئنوا ماط

وحقن بها بعض املواد  ،االمالحاحملاليل ومن ية ذحقنه ببعض احلقن ثم وضع له مغ

ثم  ،الطبيب يناديه بهدوءأخذ و ،يتحرك احليوية واملنشطات، بعد حوالي ربع ساعة بدأ

، فطلب الطبيب ه مل يردفتح عينيه وقال له الطبيب: سالمات، ال بأس عليك. ولكن

وبعد  ،ومت نقله وجرى ترقيده يف املستشفى ،اىل املستشفى احضار سيارة اإلسعاف لنقله

بالتدريج حتى عاد إليه الوعي بدأ يستعيد وعيه ساعة وعشرين  اأربعيف التنويم مضي ان 

يف اجلهة اليسرى من الدماغ ة طتعرض جللقد ان منصور ولكن اتضح  ،بالكامل تقريبا

ما يزيد على عشرين يوما يف  أمضي، وبعد ان انشل متامامين األساقه نتج عنها ان 

 .يستطيع املشي اال على عكازينال كان  لكنهو ،ىفاملستشفى غادر املستش
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حيدث بسبب حاالت متعددة، ميكن تصنيفها وقد ذكر أصحاب االختصاص ان الشلل 

نفسها، وتلك اليت تعمل بشكل غري مباشر، على أنها تلك اليت تؤثر على العضالت 

تشمل األسباب اخلارجية األكثر  من خالل األعصاب اليت تتحكم يف عمل العضالت.

شيوًعا للشلل حدوث السكتة الدماغية وإصابة الرأس وإصابة احلبل الشوكي 

 .والتصلب املتعدد

 :أهم أسباب الشلل هي

 اعتالل عضلي-١

 :الشلل عن طريق احلث املباشر لضعف العضالت ما يليتشمل احلاالت اليت تسبب 

األمراض اخللقية ، ومعظمها وراثية ، واليت تسبب ضعف العضالت ، مثل احلثل 2-

 .العضلي

احلاالت االلتهابية أو املناعة الذاتية لاللتهابات العضالت ، مثل التهاب اجللد 3-

 .والتهاب العضالت

 .اعتالل العضالت الناجم عن األدوية-

هكذا تعرض السيد منصور لتلك اجللطة املفاجئة اليت فقد بسببها وأيا كان االمر ف

وبقي حتت التأهيل  ،املشي اال على عكازين ستطيعال ي وأصبح ،املشي على إحدى رجلية

ومت تأجيل موعد عقد القران حتى تتحسن حالته دة شهر كامل، ملالطيب والعالجي 

 متاما. 

بعد ذلك صدر القرار اإلداري بإحالته على التقاعد بناء على ظروفه الصحية، وأصحبت 

كلما  وألسرتهمنه ألحضر له  اانا مالزما له يف أكثر األوقات حتى أكون قريب

 .حي املؤسف، بعد ان أصبح يف هذا الوضع الصحيتاجون ايه من أمور وضروريات

حتى ولو دون ان يكون هناك لكن  ،بدأت احلالة الصحية والنفسية للعم منصور تستقر

يتقبل هذا أمل يف أن يعود ساقه اىل حالته الطبيعية، وكان حتما عليه ان بصيص 
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قد وليس مما  ،وواقع قد جرىقد ُقدر فهذا قدر  ،وان يتقبله مر،يرضى بهذا األالوضع و

 كتب أي مناص. 

 هأخربتبسبب ما حدث للعم منصور،  املتأزمأن أصبحت األمور يف هذا الوضع من بعد 

وأن موضوع عقد القرآن سنضطر اىل واالطمئنان عليها، أنين أنوي السفر لزيارة الوالدة 

حتى تشتد صحة العم بسبب الظروف الراهنة، تأجيله لفرتة ال تقل عن ستة أشهر 

طوة، اخلأيد العم منصور هذه  .تعرض هلا ويتعود على تقبل الصدمة اليت ،منصور

، ومتنى لي سفرا سعيدا وعودا محيدا، وقال: سننتظر عودتك يف القريب وباركها

 . العاجل وسيكون كل شيء على ما يرام بإذن اهلل

سمح لي برخصة يطلبت من رئيس قسم الربيد ان بعد أن حضرت اىل مقر العمل، 

بعد أن أخربته بالظروف اليت حدثت للعم منصور وأنه  ،الوالدة أزوراستثنائية حتى 

 فمنحين إذن ملدة أسبوع. أصبح يف وضع صحي خمتلف متاما، 

الرتابي من  قليت قطعت الطريوااملتجهة اىل ناحية ديارنا، احدى املركبات  ظهرسافرت اىل الوالدة 

تقريبا، وال أريد أن أصف تلك الرحلة وما صادفنا خالهلا  ل يوم كاملخالمدينة )س( اىل ديرتنا 

وهو  ،زوجها العم امحد العريفيبوصلت اىل القرية والتقيت بالوالدة و.  من املتاعب والعناء

صاحب حلية  ،الوقار الديينهبة نه يزت ،لني العريكةودمث االخالق ورجل كريم وشهم 

الصحة ، تظهر عليه هيبة ليس بالطويل وال بالقصري ربعه ،ووجه صبوح باسم ،كثة

أما الوالدة فرغم الفرتة اليت فصلت بيين وبينها اال انها مل تتغري كثريا عما  .الوقارو

دموع الفرح عندما  توذرفبشوق ووله وهي ما ان رأتين حتى احتضنتين  ،كانت عليه

نين ال زلت طفال أوهي تشعر وك، وتتلمسينيها وأخذت تضمين إل ،قبلت رأسها ويدها

 . أيام طفوليت مثلما كانت تعهدنيصغريا 

طراحة من القطن الناعم عليه جلست على السرير اخلشيب املفروش ان سألتين بعد ثم 

وعلى كل طرف من  ،املغطى بقماش خمملي مشجر حوى عدة الوان زاهية وبراقة
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عن يا بين ويا صغريي ع. وقالت لي: حدثين اطرافه وسادة مغطاه بقماش حريري الم

فعل معك املعلم عيسى صديق والدك ماذا فعلت بك األيام؟ وماذا و ،ايامك يف الغربة

 القديم؟ 

اميا اكرام، وهو رجل شهم  وأكرمينقلت هلا: لقد استقبلين املعلم استقباال رائعا 

وبعد ان حصلت على  وصاحب مروءة واخالق رائعة، وقد شغلين معه يف ورشة القوارب،

عمل جديد يف مصلحة الربيد دفع لي كل اجوري ومنحين مكافئة مالية تقديرا 

، ورافقين يف ليلة اخلطوبة جلهودي وكان نعم الصديق الويف لوالدي ولي انا شخصيا

وساعدني مببلغ من املال واشرتى لي هدية اخلطوبة اليت قدمتها خلطيبيت وشعرت وهو 

 . الدي او مثل احد اقاربييقف معي وكأنه مثل و

ومعدنه  اطيب واخربتها عن خطيبيت أماني وعن والدها العم منصور الذي كان رجال

واننا  ،وأصيب ساقه األمين بالشلل على اثرها ،جللطةوقلت هلا بأنه تعرض أصيل، معدن 

الته الصحية والنفسية، حقد اجلنا عقد القران بعد إصابة العم منصور حتى تتحسن 

وترك لي خيار  ،سكنين به املعلم عيسىاق الورشة الذي حومل يفتين ان اخربتها عن مل

درته من عدمها بعد ان التحقت بالعمل اجلديد، فقلت له سأبقى به طاملا انه ليس امغ

لك ما تريد من حيث البقاء بامللحق او تركه متى ما  :ل ليوقا ،لديه مانع من ذلك

 رغبت يف ذلك.

كحل أأمضيت أسبوعا كامال مع الوالدة حيث سعدت واستأنست بوجودي بني يديها 

وانا يف سعادة ويف سرور وبهجة ليس  ،وكل ليلة ،عيناي مبنظر وجهها الطاهر كل يوم

 هلا نظري. 
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انه لن يتأخر عن حضور  :وقال لي ،ىل القريةجدا بقدومي ا اكان العم امحد سعيد

حدد موعد عقد القران والزفاف ُأمبجرد ان وذلك  ،مناسبة زواجي ومعه الوالدة

 . ، وبارك لي بهذا األمر، متمنيا لي دوام السعادةمبخطوبيت أماني

دعى هلا كل  ،يف اليوم الثاني من زيارتي للوالدة أقام لي العم امحد مناسبة عشاء فخمة

 هل القرية وكانت ليلة حافلة بالفرح والسرور الذي ال ينسى. ا

بعد ان أكملت األسبوع اخربت والدتي بأنين سأعود اىل املدينة بعد ان انتهت مدة 

 الرخصة االستثنائية اليت حصلت عليها من رئيس قسم الربيد. 

أيام حياتي يف  وأمجل بعد ان قضيت اسعدوهكذا غادرت القرية عائدا اىل مدينة)س( 

متمنية لي حياة  ،وهي تكفكف دموع الفراقحني رحيلي اليت ودعتين  حضرة الولدة

 سعيدة ومستقبل زاهر. 

 

****** 
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وصلت اىل مدينة )س( يف مساء اليوم الذي غادرت فيه القرية، ومنت اىل الصباح وبعد  

عملي وبدأت أسري على نفس النمط أن استيقظت توجهت اىل مقر العمل، وباشرت 

والوترية املعتادة. يف مغرب اليوم نفسه توجهت اىل منزل العم منصور والتقيت به وبأم 

ذلك أماني واألنسة نوال، وتناولت معهم وجبة العشاء، وقد حتدثت مع أماني كأماني و

العظيم حديثا مستفيضا وقلت هلا: التقيت الوالدة وسألتين عنك أسئلة تنضح بالشوق 

اء على وصفي نلرؤيتك وقالت كم أنت رائعة رغم أنها مل ترك يف حياتها قط وامنا ب

هلا عنك، قلت هلا: أماني فتاة مجيلة جدا ورشيقة القد والقوام وذات أدب جم وأخالق 

فاضلة، أنها فتاة ذكية وطيبة القلب، أنها تأسر من يراها من اللحظة األوىل.  قالت لي: 

 ن تعرفت عليها؟ وكيف تسنى لك ا

قلت هلا شاء القدر ان اتعرف على والدها الرجل الطيب الكريم، وشاء القدر أيضا أن 

كما يظن ويعتقد هو يف داخل يطلب مين والدها بعد أن شعر أنين شاب أمني وصادق 

أن اشرتي  باملعلم عيسى صاحب ورشة القوارالقديم أعمل عند جاره أيضا وانين شعوره، 

ألن حمل عمله بعيد بعض الشيء،  ،لها اىل منزلهصوأو ،اض من السوقله بعض األغر

وعندما طرقت الباب كانت أماني بالقرب من  ،فاشرتيت األغراض وذهبت بها اىل منزله

ت: من؟ قلت هلا: أنا حممد الذي أوصاني العم منصور على احضار األغراض الالباب، وق

 . وقد اخربكم بذلك لكم

جبانبه من ملتصقة الباب وكان كل جسمها مستورا خلف الباب وهي الفتاة فتحت 

وعندما رأيت بياض  ،أال يدها اليت مدتها وطرف من وجههاأمامي ومل تظهر  ،الداخل

وكدت أفقد صوابي.  ،يدها ومجاهلا واجلزء الذي بدا لي من وجهها ذهلت مما رأيت منها

مباشرة يطرق مسعي ت صوتها أخذت األغراض من يدي وقالت لي: شكرا، عندما مسع

وخفق قليب وارجتف. كانت بعد أن  ،شعرت برعشةموغال يف اعماقي وسرى عرب مسعي 

 تفتنحيفانغلقت كل أبواب الدنيا يف وجهي، أخذت األغراض من يدي قد أغلقت الباب، 
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قفت برهة وانا وثم نفسي: أي مالك هذه اليت متشي على األرض؟ يف عن الباب وقلت 

اليت رمت قليب ا وعينها النجالء هيدها وجزء من وجهمجال رأيت من  مذهول مما

بتلك الرؤية اليت  ملتهبًا وأحسست انها قد سددت اىل قليب سهمًابسهمها القاتل، 

 ! فبات قليب قتيال مثخن باجلراح اختلستها منها

مطبقة، اىل  ًةسيطرصورة سيطرت على مشاعري واعصابي  ليتيخمبعت يف لقد ُط

اليت نسيت فيها كل شيء يف حياتي ما عداها هي فقط! منذ تلك اللحظة  الدرجة

 ،وتدفقت على ذهين األسئلة مثل السيل العرم ،انفتح أمامي عامل جمهول بكل املعاني

 وكل تلك األسئلة مل أكن أملك هلا أي جواب. 

 منصور؟ العم ترى ما أسم تلك الفتاة؟ وما صلة القرابة بينها وبني  :ومن األسئلة

 ه أم ال؟ تهل هي ابنو

  بها لنفسه أم البنه؟ طهل هي خمطوبة ألحد أم قمنة ألحد بأن خي

هل وهو:  من هذه األسئلة الساذجة كلها السؤال املنطقي واملصريي ىعتدهى واألالوا

 أفكرالدرجة اليت حيق لي مبوجبها أن ترقى اىل واحلديثة بالعم منصور معرفيت الطرية 

 يف أمر كبري وضخم مثل هذا؟ 

ولكن هناك أمور  .حقا كل شيء حول هذه املسألة حمفوف باجملهول وبالعقبات املعقدة

تتم يف الغيب قبل أن تتم يف الشهادة، لقد مت يف الغيب أن هذه الصدفة الغري حمسوبة 

 الواقع، وهذا ما جرى فعال.  ستصبح هلا شهادة حمسوسة يف عامل

لقد أميطت اللثم عن مفاجئات، وأزيح الستار عن وقائع هبت فيها الرياح مبا تشتهي 

 شكر له على توفيقه. الالسفن، فحمدا هلل على منته و
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 ن  بما تشتهي السف الرياح   جرت  

(8) 

في الوضع شبه   تمامااستقرت  أن    دفي التحسن، بع حالة العم منصور الصحية  بدأت  

طبيعي   وأصبح،  الطبيعي عنده  شيء  الوضع  اكل  على  وتعود  على  لا مع  ،  مشي 

وطرحت عليه    ،وعرضت عليه موضوع العقد والزفاف، فرحب بكل شيء  .العكازات

وليس فيه إال أنا  كما ترى،  موضوع السكن فقال لي: انا يا بني لدي بيت واسع وكبير 

فأنا وأم    ،بطريقة مناسبة جدا  ومهيئ معد    الحظ وهو كما ت   ، وزوجتي وأماني ونوال 

منافعهاونوال  أماني   بجميع  غرف  اربع  من  المكون  الجناح  مجلس    ،في  غير  من 

كما يفتح على الغرفتين    ،الممراتو كل الغرف  الرجال، والمطبخ واسع ويفتح على  

وكنت قد    ،وللمر باب يفصلهما عن بقية الجناح  ،الواقعتين خلف الممر الخاص بهما

منافعهما لك انت وأماني ريثما تتعود  بخصص هاتين الغرفتين  ن  نبأت ألم أماني  ذكر

  ، واأللفة  ،ما التفاهمكويتعمق بين  ،بيننا  وتستقر حياتكما الزوجية  ،عليك وتتعود عليها 

فليس هناك ما يمنع من  بعد ذلك  واذا رغبتما في سكن منفصل بالقرب منا    ،والمودة

 .ذلك

 فما رأيك؟  

 وانا البس بدون تردد.  ،انت تفصل كما تريدقلت له: 

 . وصالح قال: بارك اهلل فيك ووفقك لك رشد

 الثاني.  مجادقررنا أن يكون عقد القران يف بداية شهر  ،بعد هذا التفاهم اهلادئ

فتم جتهيز الغرفتني  ،األول بدأت اعد التجهيزات الالزمة للموعد املنتظر مجاديف شهر و

وبدوره متنى لي  ،بعض اللوازم اخلاصة. وأخربت املعلم عيسى باملوعدو ،ش املناسبةربالف

 حياة زوجية سعيدة. 
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 اكتاب توكتب ،الثاني ومنحت االجازة االعتيادية ملدة شهر كامل مجادأطل شهر 

وطلبت  ،اخربتهما من خالله مبوعد القران والزفاف ،أمحد العريفيوللعم  ،للوالدة

يف أيضا راجح باملوعد، وبعض زمالئي ، كما أخربت واخربت صديقّي هيثم .حضورهما

 قسم الربيد. 

حبضور العم  ،الثاني مت اجراء عقد قراني على اآلنسة أماني مجاديف عصر الثالث من 

  .وبارك لي اجلميع بعقد قران الزواج ،والصديق راجح ،واملعلم عيسى منصور،

 فأقيمت وليمة مناسبة ،وحضر كل املدعوين له ،ويف مساء اليوم نفسه مت حفل الزفاف

وبعد منتصف  .وكانت الفرحة تعم اجلميعوغنائي، ومت عمل حفل راقص  ،هلذا الغرض

وسط الزغاريد  ،منصورالليل تقريبا مت زف العروس اىل املكان املعد لسكننا يف بيت العم 

 يف حياتي. العمر وكانت ليلة من أعظم ليالي  ،واالهازيج

وتغمرنا  ،تظللنا السعادة ،وحتت سقف واحد ،بعد أن أصبحنا أنا وأماني يف مكان واحد

يلمع و، ويشع كالنجم سطع كالقمريي كان ذقبلت جبينها ال ،الفرحة والنشوة

كان يطغى عليها و ،يف سكينة وهدوء ،حياء وخجال ةطرقموهي كالكوكب الدري، 

فالتصقت بي  ،شعور الفرحة ومشاعر السعادة و ضميتها يف حبور وفرح منقطع النظري

 وتعجز عن بيانه اللغات.  ،ستطيع أن تصفه الكلماتتيف عامل ال  ناوسرح

واهلدوء  ،نس واجلمال واحلياءقلت هلا بعد ان نظرت اىل عيونها اليت تشرق باأل

وكأنها مالك حباه اهلل كل أنواع اجلمال: هكذا وجد العاشق  ،والسكينة والوقار

يف قمة وووجد الضال ضالته، ثم هتفت مرددا: أجل انين يف قمة السعادة،  ،حمبوبته

 انها حقيقة ولكنها تشبه االحالم. ، لالطرب واجلذ

نا ارتعدت وه . أحب صوتك ابد اآلبدينسأضل أحبك وني ألحبك وإقالت: 

على نحو غير ارادي وافتر ثغرها الجميل عن ابتسامة تدخل السرور في  

تأمل ذلك أ وانا ،  أعماق الروح. واصلت االستغراق في مشاعري العاطفية
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اذوب فيها روحا  أكاد أن  وانا   ،وتلك الروح الشفافة  ،الجمال الجذاب

          وجسدا. 

ن هذا  عشعرت أن أماني متعبة ومرهقة فقلت لها: تستطيعين ان تتخلين  

لي:   فقالت  المضايقة،  بعض  لك  يسبب  ربما  الذي  الضيق    هل الفستان 

 يا حياتي.    ويؤلمنيبل يضايقك ذلك؟ قلت: كل شيء يضايقك يضايقني 

عر أنها ليلة ملئت باملشا ,،حياتييف  ّيكانت ليلة الزفاف من هي اهم ليلة مرت عل

رة الزكية، وكما متأل السكينة كعبة طف الورود العالية كما ميأل اجلوري بأدالور

له  يسول ،حدودله  يسوالشعور باألمان الذي ل ،نينةأرحيية والطمالناسك العابد باأل

 منتهى. 

يف صبيحة يوم الصباحية، استيقظت وكنت اشعر ان كل شيء من حولي قد تغري، 

جديدة زاهية الزرقة، والشمس كأنها مشس ألول مرة تشرق على السماء كأنها مساء 

، كل شيء الكون، حتى نسمات اهلواء بدت لي وكأنها ألول مرة تعبق يف الفضاء الفسيح

والسبب هو أن أماني هي الشيء اجلديد الذي أضيف  ا،ومتغري اجديد أصبحيف حياتي 

 اىل حياتي فغدا كل شيء جديد يف حياتي. 

 متأل، كانت الشمعة تضئ املكان، واهلدوء والسكينة ةيالي الرومانسية احلامليف ليلة من ل

 انالقلق ناظال سا، وجلست جبوار ي وانعكيف ثياب النوم جملَّلةاجلو، اطلت أماني وهي 

 ثين. د: هيا حتعلى احلائط يف روعة تشبه اخليال، قال

 قلت: عن ماذا؟ عن الرياضة مثال؟ 

 ج بها كثريا من حمطات الراديو  اليت تأتي بالصداع. : ال, ال الرياضة تعتقال

 قلت: آه عرفت تريدين أن احدثك عن أخبار السياسة. 
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أريد احلديث عن السياسة، فقد أصبحت اشعر بالتخمة من نشرات االخبار اليت قالت: ال 

 يبثها املذياع. 

 قلت: حسنا اكيد تريدين احلديث عن عامل املال واملادة. 

أنا مالي وما لالقتصاد واملادة باهلل عليك، شخص ما يلقى عشاه بعد ان ضحكت، قالت: 

 د احلديث عن هذا اجملال؟ من غداه يعيش على وضع مادي متواضع، هل يري

 قلت: وعن ماذا تريدين أن احدثك؟ عن احلب مثال؟ 

قالت لي: عليك نور ، نعم هو هذا ما أريد أن حتثين عنه يف هذه اللحظة ويف هذا اجلو 

 .، الذي ال تكاد تبدده اال هذه الشمعةغسق الرومانسيةالغارق يف عامل بل الرومانسي 

 ب احلقيقي أم عن احلب املزيف؟قلت: هل تريدين احلديث عن احل

 قال: عجيب!! وهل يوجد حب حقيقي وحب مزيف؟ 

 قلت: بالطبع نعم. 

 قالت: كيف؟ 

قلت: احلب احلقيقي ذلك الذي ينشأ ويتولد من خماض نافذة احلياء، أما احلب 

 األنانية.  رحماملزيف فهو الذي يولد وينشأ سفاحا من 

 قالت: ال زلت مل أفهم ما تقوله. 

االطالل من خالهلا تعرض وهي نافذة خاصة جدا واذا صادف فتحها ت: نافذة احلياء قل

العني واالذن والقلب ملا يوافق شعور الذات تنشأ جذوة غامضة مبهمة تتسلل اىل ادخال 

 ءوخفايا النفس فتستقر بها دون ان يشعر بها العقل ثم تبدأ تتفاعل وتتكون وتنمو ببط
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 نبتالصادق من الطرفني بدأت تورق وتزهر وتثمر ثم تبدأ تثم اذا سقيت مبعني االمل 

حدث لي معك. أما إذا مل تسق اال من طرف واحد فإنها قد ختبو ما على السطح. وهذا 

 ثم تنطفئ ورمبا بقيت بني احلياة واملوت. 

أما نفق االنانية فهو نفق مفتوح من اجلهتني مظلم يف الوسط خترج من خالله صور 

ما تكون بقوس قزح ترى وال تلمس ثم اذا تالشى البخار تبد براقة المعة لكنها اشبه 

 شمس على حقيقتها ختتفي تلك االشعاعات فتتالشى ومتوت.وظهرت ال

  ، أيها الفيلسوف.قالت: هات، هات زدني توضيحا أكثر

قلت: نافذة احلياء نافذة عجيبة تصعب اإلحاطة بكل جوانبها، لكن هلا قاعدة متينة، 

 وهلا قيم ومعايري ثابتة، وهلا غاية وهدف واضح جلي. 

ريزة البهائم غغاية واحدة ال تصل يف مستواها حتى اىل فليس له اال االنانية  نفقاما 

 ألن بعض البهائم لديه ما حيسب على انه شعور باملسؤولية حتى وان كان ليس له عقل. 

بقي ان تعرفني ان نافذة احلياء تستقي مقوماتها من أعماق الشعور الفطري لكنها 

لشعور الفطري وضوابط حتكمه وفق ضوابط القيم ونواميس الكون فتصنع له مقومات ا

الكون مزجيا خاصا يتحول اىل غاية نبيلة واضحة فتمنح هذه الغاية س يموان قيم 

شعورا خاصا يسمو فوق اخليال فان ساهمت الظروف يف حتقيق اهلدف بدأت العناية 

 أخفقت الظروف بقيت اجلذوة ومضى موكب احلياة دون توقف.  حتف باملصري، وان

د شعرت بسكر الغرام يسري يف جسدي، ثم الصقت خدها خبدي زدني فققالت: هات زني 

ففاحت رائحة العبري املسكي من شعرها الذي غطى وجهي فأدخلت يدي بني خصالته 

ورحت اتلمس نعومته احلريرية فثملت مثلها وانا اردد يف داخلي بصمت هنا يكون الوجد 

 احلقيقي. 
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واتالشى شعاعا بني الروح واالحالم، هنا اصرخ هنا عامل الرومانسية، هنا اذوب وجدا 

ولكن بصمت من غري صوت، ان الكلمات هنا لن تبلغ معشار ما خيتلج يف ذاتي، بني 

اضلعي وامشاجي، يف رمق حشاشيت، يف كنه خفايا مثلثي الصغري النابض بالدماء 

فرط ما تبثه راييين وأنها عطر ينسكب زكي الرائحة من شفقة اليت تغذي اوردتي وداملت

 خالهلا مشاعر احلب والعواطف اليت تفيض بها على كياني،.

الوجد، ما جيتاحين من حرارة الشوق اخلي حرقة أمل حمفوفة بثورة بركان من دان يف 

شيء ال يطاق، براكني الوجد تقذف صهارة احلب، عرب سحابة من الغرام ومحم من 

يهز أركانها هزا عنيفا. انه اشبه ما يكون اآلهات. انه زلزال املشاعر الذي جيتاح الروح ف

فيضان من احلب ومشاعر الوجد والشجن. اليت عجز قرب جسدي من جسدها ان يطفئ 

هليبها. انه وجد وغرام ال حدود له يقف عندها. ال سواحل له يرسو عليها.. وال شواطئ 

 . الذي ال حدود له. ال نهاية لهعندها. ياله من حب يشبه احمليط  ستقرله ي

بكل  اشعرانها مشاعر وجد تسونامي بالنسبة هلا كقطر ة يف عمق احمليط. انين مل اعد 

شيء من حولي غري الغرام الذي جيتاحين مثل االعصار. احلنني الذي يغمرني ليس له 

حدود بل حتول اىل طاقة متأل الفضاء. لقد غدوت يف ولع مفرط يف جنبات هذا احلضور 

كما تنتاب يف شعاع بريق الوجه الوضاء والشوق ينتابين  املالئكي الطاهر. لقد تهت

السقيم. أما آن هلذا اخلسف الغرامي ان خيف؟ أما آن هلذا االعصار  فاحلمى املدن

 الرهيب ان يهدأ ويرعوي؟ هل هذا كله حتدثه زوابع الغرام؟ 

انه فيض من طالسم الوقار. املصبوغ بصباغ الشوق يلتف حولي ويطوقين ثم يرسلين 

موجة تعلو يف األفق وتضيء يف وهج السكينة. يف عبق احلضور الذي يشبه عامل الربزخ ك

حتى اكاد اغرق يف مثل البحر ذلك الشوق الذي اشعر انين اسبح به.  ااخلفي. متام

فأنارت اركانه شعاعات وجهك الرباقة وبددت  هى الليل سدولخجلجه العاتية. لقد أر

شرقة. التظين يا حياتي ان هذا هذيان يف غيبوبة عتمته كما يبددها ضياء الشمس امل
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يف اعماقك.  احتويتيناقع حيتويين عندما والالوعي. كال ليس ذلك هذيان امنا هو 

انين اتالشى فيك متاما مثلما يتالشى . ءهذا هو سر بقائي يف عامل احلياء واالحيا

فرط الوجد وراء املدار ، الظالم يف نور املصباح. انا لوال وجودك جبانيب الختفيت من 

دعي الغرام يرضع امشاجي ببطء ليذوب بني امشاجك بسكينة آلحتول اىل مادة 

جمهولة تنسحق يف عامل احلقيقة. وترسخ يف عامل االهات اليت مزقت اوصالي، انين 

كمن يرقص فوق احلراب، او كمن يشتعل يف مارج النار. ليسبح يف  ابدون وجودك متام

 ... األفق مع البخار

هكذا عشنا ليالي الرومانسية احلاملة يف عمق املشاعر املتدفقة املفعمة بعواطف الوجد 

 وهليب الغرام. 

 ............. 

 

 

لي أماني يف احدى االمسيات احلاملة، وهي تطوقين بكلتا يداها، وتلصق رأسها همست 

واطف عندي ان الع: من جسدها قائلةعلى عنقي بينما كانت تفوح روائح اريج العطر 

 . ةديعواطف العاالتلعب دورا استثنائيا ال يشبه ذلك الدور الذي تلعبه 

 : كيف ذلك؟ ضقلت هلا بصوت خفي

قالت: ال تتحد مشاعر النفوس البشرية عاطفيا عند كل الناس، ان كان هناك شخص 

وان كان هناك من يبحث عن رغباته ومطالبه الفطرية، حيب فكل الناس حتب، 

فاملطالب الفطرية ال ختتص بشخص دون آخر من بين البشر واجلواب على مثل هذا 

 العواطف تتفق يف صورة التساؤل هو: نعم، ذلك صحيح ولكن ليس معنى ذلك ان
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منط واحد ال خيتلف، بل هناك أناس تكون عندهم العواطف من نوع وتنسجم يف  ،واحدة

 .خمتلف متاما

 قلت لها: كيف؟  

قالت: هناك طابع عام للعواطف يتمحور حول شعور او قل ميل فطري جبلِّي، يبحث عن النصف 

الشعور عامل عاطفي شفاف يف صور شتى لكنها  املكمل له يف اطار تلبية الغريزة ولكن ينبثق عرب هذا

تتحد عند هدف واحد منشود رقيق وشفاف جدا يتمثل يف معنى اكتمال النصف املفقود اىل النصف 

فيتحدا النصفان وينسجما فيصبح الكل شيء واحد وجزء ال يتجزء. بينما هناك نوع من املوجود 

 حور اللذة وما ان يتحقق اهلدف اال وختفت العاطفة. عندهم العاطفة مب طالبشر ترتب

ثم ينشأ عن ذلك شعور بامليل  يأما عندما يبدأ الشعور كلقاء عابر، او كظرف عفو

وفق طريق الذي تعقبه تراكمات عاطفية، ثم تسري االحداث وكأن هناك قدر حيكمها 

ذرة احلب بذرة مزروعة فهنا تكون ب ،حيتمه هذا القدر فتصبح النهاية احلتمية هي املصري

 يف تربة صاحلة. 

هذا بعكس العواطف اليت تظهر فجأة على أساس نيل وطر مرتبط بها وهي مربطة به 

ضع مصريها لذاك الوطر ثم ما تلبث املصاحل ان تتحق خيفهذه الصفة غالبا ما 

احملرك الذي فيختفي اهلدف او تتعثر فيزول السبب. وهنا يبدأ خيط العواطف يفقد 

 يستقي منه قوة البقاء.  كان

اركان النفس فتدفع بها عرب الوجد والغرام  لأما ما حيول العاطفة اىل عاصفة تزلز

وهذا ما حدث لي فاالمر خمتلف متاما. وهنا ال تعيش العاطفة كفطرة تليب الغرائز 

الشعور بالبقاء عرب الزمان واملكان، ومن هنا بل تعيش كمصري حيول كل شيء وفق 

لذة القرب يسد هذا الفراغ وميأل بمل تبدأ مشاعر احلزن تتسرب اىل ادغال النفس ان 

ومن غري ان يتم هذا فإن كل شيء سيتحول اىل لون رمادي قامت واي عالج يستطب به 
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غري الوصال يضل غري ذي جدوى وان خيل انه رمبا خيفف احلالة لكن يبقى الواقع عكس 

 ذلك. 

 حمضة.  سقراطيهفلسفيت القضية فلسفة قلت: ال اراك اال 

 امية معك. رقالت: هذا ما متخضت عنه معركيت الغ

 قلت: وما خرج شعوري عما قلتيه قيد امنلة. 

  ثم تبادلنا قبالت الغرام يف شوق جامح وفرط منقطع النظري. 

               

********** 

           

 

ومشيت  ،قمت بهدوء تامقد و ،كانت أماني تغط يف نوم عميق حينما استيقظت أنابينما 

 ،نافذة املمر املطلة على الساحة اخلارجيةاىل حتى وصلت  ،على رؤوس اصابع قدمي

وألقيت نظرة  ،أو ضجيجا ،دون أن حتدث صريرا ،ففتحت النافذة على مصراعيها بهدوء

والضياء الذي مأل  ،على الفضاء املقابل وقت الشروق، وتأملت يف الكون الفسيحفاحصة 

ها انت يا حممد يف أول يوم من أيام حياتك الزوجية، وقد وقلت يف نفسي:  ،الفضاء

)نلت مناك، وحققت رجاك، وسعدت مببتغاك، فمن ذا الذي اآلن كماك(. وبعد نصف 

ففتحت  ،وعدت اىل غرفة النوم ،أغلقت النافذة ،ساعة كاملة من التأمل فيما حولي

 وقلت هلا: عمي صباحا يا حياتي.  .وابتسمت ،أماني عينيها ونظرت حنوي

 قالت: وانت كذلك. 
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وفتحت هلا  ،وبعد دقائق طرقت الباب ،حركة استيقاظناجلبة وبصوت شعرت أم أماني 

النوم، وقالت هلا: صباح اخلري يا أمي، فردت عليها أمها: ببينما تظاهرت أنا  الباب، أماني

انصرفت، احضرت اماني صينية  ، ثم ناولتها صينية الفطور ثميا بنييت صباح النور

البيض املسلوق، واملربى والعسل، والقشطة واجلبنة، واحلليب الفطور اليت تضمنت 

 الساخن. 

تناولنا وجبة اإلفطار، وقلت الماني: اذا بدأ الضحى فسنسلم على العم منصور وجنلس 

 ونتحدث معه ونطمئن على حالته الصحية والنفسية.  ،معه بعض الوقت

 نفعل ذلك. سبأس  قالت: ال

انا واماني حجرة العم منصور بعد ان قالت له أم أماني بأن أماني وأنا  نادخلثم اتينا و

 . ، واجللوس معه بعض الوقترغب السالم عيهن

ذلك أماني فعلت كو ،بتحية الصباح متمنيا له يوما سعيداوحييته ه نيجبقبلت يده و

 مثلي. 

 ،وسألنا عن صحتنا وسعادتنا ،حدث معناتبدأ يالطفنا ويقال لنا: اجلسا يا اوالدي، ثم 

وكانت ام أماني تتبادل احلديث معنا وهي يف غاية  ،أنه فرح جدا وهو يرانا سعداء :وقال

 واالنشراح النفسي والعاطفي.  ،السرور

 ،ني اريد ان تعدي وجبة الغداء لنا حنن واماني وحممداور: يا أم أمصثم قال العم من

 يوم سيكون يف ضيافيت. فغداهما ال

فتناولنا الطعام  ،حتى أحضرت ام أماني الغداءونالطفه، مع العم منصور نتحدث بقينا 

 تها. اصديق ىحدإحنن األربعة سويا، اما نوال فقد ذهبت اىل 
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 ،لنأخذ قسطا من الراحة ،بعد الغداء طلبت من العم منصور ان يأذن لنا باالنصراف

 فأذن لنا باالنصراف. 

*****      

 

 

 

 

 

 

انقضت أيام االجازة، وعدت اىل مباشرة عملي، وتلقيت التهاني والتربيكات من كل 

الزمالء، وبادر اجلميع بطلب موافقيت على قبول دعوة مجاعية الستضافيت، يف منزل 

أحد الزمالء لتقديم واجب التهنئة لي مبناسبة زواجي، وقد أقيمت بهذه املناسبة حفلة 

القفص الذهيب، وقد شكرت اجلميع  يالزمالء للتعبري عن سعادتهم بدخولحضرها كل 

احلفاوة اليت حبوني إيها وعلى رأسهم سعادة رئيس القسم، وقدم اجلميع لي هدية على 

هي عبارة عن بشت مثني وسيف ذهيب ودرع حيمل ورائعة تعبريا عن فرحتهم بزواجي 

 . عبارات التهنئة وتاريخ الزواج

بعد ان عدت اىل البيت أخربت العم ة قيمة ال زلت أحتفظ بها اىل اآلن. لقد كانت هدي

كان شعورنا ووة واهلدية الرائعة، امنصور وأماني ووالدتها مبا قدمه لي الزمالء من احلف

 .مجيعا بهذه املناسبة هو شعور االمتنان والغبطة
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 ةئمفاج اتخطاب

(9)  

أمام عيين العنوان املكتوب على أحد  حية اليداخلطابات والطرود الربفجأة وأنا افرز 

خطفت الظرف بسرعة االظروف )من حممد زيد الوردي اىل حممد امحد السفاري( 

بل كان ظرفا عاديا من تلك  ،ه يف جييب، مل يكن الظرف من الرسائل املسجلةستدسو

 تسجلغري ان  منمكتب بريد  و تسلم ألي ،اليت توضع عليها جمرد ملصقات من التوابع

 أكن أعرف اعادتها اىل مصدرها الذي أرسلت منه، ملبرقم حمدد لضمان وصوهلا أو 

ليه اومل يكن الظرف حيمل عنوان املرسل خال عنوان املرسل  ،سمأي شخص بهذا اال

 فقط. 

تسليمها اىل أصحابها حسب اجل وجهزتها من  ،ةياعددت الطرود واملظاريف الربيد

وأخرجت  ،ت الباب من الداخلقغلاالعناوين املسجلة عليها، ثم جلست يف مكتيب و

 ،شظية قد وقعت على رأسيالظرف من جييب وفتحته وعندما قرأته شعرت كأن 

 ملقى يف العراء جثة هامدة! فماذا كان حيمل هذا ينوتركت ،وحطمت مججميت

 الظرف يا ترى من خرب جديد؟ 

ومحل النص  ،يف ثالث صفحات ،الظرف خبط أنيقكتب اخلطاب الذي يف داخل 

 التالي: املضمون 

من القلب احملطم اجملروح الذي تنزف منه الدماء، من الروح الكئيبة املكسورة اليت 

ما مل متنح فرصة  فأصبح من احملال ان تعود كما كانت ،تطايرت شعاعا يف الفضاء

، أو اىل قلوبالكلم دف أو تسعى اىل من اإلنسانية اليت ال تريد وال ته، احلياة من جديد

 ،قد سحقت ا، وامنا تريد ان تبني وتوضح ان هناك روحبالعبارات اجلوفاء عصر النفوس
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ثم تفرق اىل ذرات تذروها عواصف الدمار،  ،تتوتف ،وكسروجرح  ،قد حطم اوقلب

تعيش لعلى احلياة  قادرًة وأعاصري الضياع واهلالك، من الروح اليت مل تسرتح، ومل تبَق

يف صعيد  ةاىل أن تصبح هامد ،لتحتضر  عرب الزمانكنبتة قطع عنها املاء فضمرت 

 جبحيم الوجد. جرزا، من االنسانة اليت التهب قلبها بوهج السعري، وتفحمت أوصاهلا 

حتى اصبح  ،الذي كان شاخما بعد ان اكتمل بنيانه حجرا حجرااخليال من قصر 

  .يالمس بقمته هام السحاب، ثم انهار فجأة فأصبح ركاما تذروه الرياحسامقا 

 ،عبه مبن كانت حتمل لك يف سويداء قلبها عصارة احلب األصيلت حيق لك ان ال

أجرئ يف يوم من األيام ألكشف لك عما امحله  لك والود الدفني، ألنين مل استطع ان 

ليس ألنين عاجزة عن يف كل ذرة من اوصال جسدي من احلب واملشاعر الوجدانية، 

ذكر ذلك لك، ولكن ألنين كنت معتقدة بأنك ستعرف ذلك من تلقاء نفسك، 

 ،ارهاوارتشفنا من منري انه ،كنت أظن أن الليالي واأليام اليت اقتتنا من رحيق ازهارها

وخفايا  ،روحك عماقوروحي اىل ا ،وخلجات قليب ،هي الكفيلة بإيصال مشاعري

 وسراديب احاسيسك.  ،نفسك

أن ليالي السمر اليت مجعت بيننا حتت ضوء  ،وعلى يقني ،كنت احسب أنين على ثقة

هي اليت ستسطر يف روحك كتاب الغرام مبداد  ،وأصوات الشجن ،وبريق النجوم ،القمر

وأجزم أن تلك  أروع قصة عشق يف عامل الوجود، كنت أظن بل  ،ننيالشوق، وحرب احل

بأن  ،وإعالمك ،الطاقة اهلائلة اليت كانت روحي تبثها حولك هي الكفيلة بإخبارك

ليقول  ،ليذوب بني يديك، وميتزج بني ذرات جسدك ،هناك نهر جارف حيتدم يف داخلي

 انا لك ومنك وفيك.  ،لك

دون ان تشعر بي. كنت  ،مبفردي ىتالشأ و ،أعلم انين امنا كنت احرتق لوحدي أكنمل 

تمنحين وصالك احلقيقي يف حلظة واتطلع اىل الساعات واأليام اليت س ،انتظر الليالي
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كانت والدتك ختربني عنك دائما وعن أحوالك ولكن بعد اليت من تلك اللحظات، 

جف  ،وشبه انقطعت عنا اخبارها ،وأصبحت بعيدة عنا ،ت معهتزوجت العريفي وانتقلان 

، ولوال ان جارنا ويبعث الرجاء يف روحي ،ما يقوي أملي ،النبع الذي كنت أنهل من معينه

وعندما عاد  ،أبو راشد قد رحل اىل ديار العريفي قبل اكثر من شهر ألغراض التجارة

فأخربها انها قالت له بأنك تركت العمل يف  ،ةجوهرسألته الوالدة عن أخبار خاليت 

ومن حينها فكرت يف ارسال هذا  ،والتحقت بالعمل يف مصلحة الربيد ،ورشة املعلم عيسى

ألخربك انين كنت وال زلت أمحل لك  :ألطمئن على اخبارك، وثانيا أوال: ،الكتاب لك

ثم اصبحنا  ،منذ األيام اليت كانت جتمع بيننا وحنن صغار ،ب واحلننيمشاعر الود واحل

بدأت مشاعر احلنني والشوق تزداد يف  ،ولكن عندما رحلت عنا وافتقدناك، صبيا وصبية

واحلنني اىل رؤيتك،  ،فتملكين الشوق لك ،حتى سيطرت على كل مشاعري ،داخلي

ذا اخلرب مبثابة الوحي الذي نزل وعندما منى اىل علمي خرب التحاقك بالربيد كان ه

وقد اضطررت ان أكتب املرسل  ،فسارعت اىل بعث هذا الكتاب لك ،علي من السماء

للحفاظ على السر الذي أخفيه لك من احلب والعشق والغرام، فاخرتت  ،باسم مستعار

اىل الوداد الذي  اوالوردي رمز ،وزيد كناية عن زيد من الناس ،اسم حممد تيمنا بامسك

 ستعر لك يف قليب. ي

، بنت خالتك ليلى (لطيفة) لوال أظن أنك جته ،قد عرفت من أنا أنكواآلن ال بد 

 صاال تذكر قص .نضوجهااليت كانت تقضي معك أحلى أيام صغرها، وأروع أيام 

ثم نرددها يف  ،هلا انناف آذنوحنن نش ،السمر اليت كانت ترويها على مسامعنا خالتك

 بقية الليالي التالية؟ 

لنحيي تلك الذكريات، ونتذكر لنا قريبا تعود سبأن باآلمال مين النفس أانين ال زلت 

ولن أساله مهما  ،واالمسيات اليت ال تنسى. انت الوحيد الذي لن انساه مسارهاتيك األ
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ين امحل لك الود املسافات، انت ال تعلم انفصلت بيننا  و ،باعدت بيين وبينك األيام

 انت أملي الوحيد الذي أعيش عليه ومن أجله. واحلب، 

من  ،وما تكنه لك نفسي وروحي ،واآلن بعد أزحت لك الستار عما خيتلج لك يف قليب

وما يهتف به  ،ول قلمك وتعرب لي عما جيول يف خاطركانتأمتنى ان تفإنين  ،املشاعر

واىل ان أرى ردك ماثال امام  ،وشعوري جتاهك ،قلبك بعد ان عرفت حقيقيت حنوك

راجية ان تكتحل عيناي بسواد مداد حرب قلمك،  ،عيين اتركك يف حفظ اهلل ورعايته

من قلبك املتدفقة كلماتك اليت ختطها لي برياعك الباهر،  برؤيةويسعد قليب 

بسرعة وصول  ،على أحر من اجلمر منتظرة عطفك ، واىل ذلك احلني سأبقىالطاهر

مظروفا عاديا  ترسلهو ،عنونه باسم والدتيعل وأود ان اذا كتبت لي الرد ان جت ،جوابك

وسوف حيضره  ،وانا سوف أستعني بشخص ثقة له قريب يعمل بالربيد ،وليس مسجال

مل بالربيد )وقد دونت اسم الشخص الذي يع .فور وصوله باسم والدتي لنا من الربيد 

احملبة لك  -واىل اللقاء  .(وهو املوظف السيد عبدالرزاق عبدالوهاب ليكون بواسطته

 لطيفة.  / اىل االبد

بعد ان انتهيت من قراءة ما كتبته لطيفة وضعت كفّي األمين واألسري كل منهما 

ثم بعد ، وبقيت وامجا ال أحري جوابا، وال أعرف خطًأ من صوابا، صدغّيجهة من على 

شعرت يف يوم من األيام أنين أنا طرحت على نفسي السؤال التالي: هل وقت من التفكري 

 أحب لطيفة؟ وهل شعرت ان لطيفة تبادلين نفس الشعور؟ 

نعم صحيح توجد مشاعر تآلف بيننا، نعم صحيح توجد أواصر روابط قرابة بيننا، نعم 

صحيح توجد عواطف وذكريات بيننا، لكن حب وغرام وشوق وهيام من ناحييت أنا ذلك 

 هو الذي لست انا متيقن منه. 
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لكنه ال يصل اىل درجة التعلق  ،رمبا كنت اشعر ببعض امليل الذي جيذبين اىل لطيفة

 . غراميا بها

 هل هي قد تعلقت بي؟ وهل كانت معجبة ومولعة بي؟ 

 كن اعرفه اال بعد ان قرأت هذا الكتاب. ولكن ما العمل االن؟ أمل ما هذا 

، بطا بفتاة هي الوحيدة اليت منحتها حيب ومشاعريتمتزوجا ومر أصبحت فتًى لقد

 فكيف اتصرف مع من قد تعلق قلبها بي؟ 

واالضطراب النفسي،  ،من الشتات الذهين ،ال أحسد عليه انين حقا قد أصبحت يف وضع

ان القلب ال حيتمل أن مينح كل مشاعره وعواطفه ألكثر من واحد او واحدة على 

 االصح اذا تعلق االمر بالعواطف الوجدانية. 

لكن يف جمال احلب والوجدان ال أظن ان القلب  ،صحيح قد توجد عواطف متنوعة

  .وداخل سويداءه سيسمح ألكثر ممن يرتبع على قمته

 إن األمر قد أصبح جد خطري، فما املخرج من هذا املأزق؟ 

وعقلي، فهل أصدم  ،ول املوازنة بني عواطفياتأملت يف األمر مليا ورزته يف عقلي، وأنا أح

؟ أو اداري األمور وأسايرها مبا ال يف حياتي وحقيقيالطيفة بالواقع الذي أصبح ماثال 

 ومشاعرها العاطفية؟  ،فتضطرب حالتها النفسية ،يشكل صدمة قوية هلا

 حقا أن األمر يف غاية احلرج فعال. 

 أو شعرت بأنين أمر مبوقف حرج؟  ،أماني بهذا املوضوعزوجيت وماذا أيضا لو علمت 

أمام هذا الكتاب الذي محل مفاجأة اربكت  ،ومشاعري ،يف خضم هذا الصراع مع نفسي

أن انطلق إليصال الربد اىل  :وقررت أوال ،عدت اىل نفسي ببعض اهلدوء ،كل حساباتي

 . بي ثم أعود اىل مكتيب ألتفرغ للتأمل يف هذا الظرف الطارئ الذي عصف ،مواردها
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ن سلمت مجيع بعد أن أوصدت بابه بالقفل، وبعد أ ،محلت الربد وغادرت مكتيب

وبقيت مع نفسي بعض الوقت، فاهتديت اىل فكرة هي ان  ،االرساليات عدت اىل املكتب

قفل، واغلق الدرج بال ،واحكم اغالقه، ثم اضعه داخل درج مكتيب ،اعيد الكتاب اىل الظرف

 الكتاب ال أماني وال غريها من الناس.  هذاواخلطوة الثانية هي ان ال ابيح ألحد ب

اشرح هلا أوال  ،ذبهان افكر يف طريقة الرد على لطيفة بأسلوب مرن وم :لثةاخلطوة الثا

دون  ،شعوري حنوها، واشرح هلا ثانيا وضعي من حيث العمل ومن حيث ظرويف الراهنة

، وأيضا اذكرها ببعد املسافة اليت تفصل بيين وبينها، بالتفصيل هلا كل شيء ان ابني

او تفصيلها عرب  ،ا من األحوال اليت يتعذر بيانهاوان الكتابة البد ان تراعى فيها كثري

 وسائل الرسائل. 

حتى  ،وترتاح نفسي ،وقررت تنفيذه بعد ان تهدأ اعصابي ،اضمرت هذه االمر يف نفسي

 أتقبل هذا اخلرب نفسيا وعاطفيا وعقليا. 

ثم اخفيته بني  ،كمت اغالقه بواسطة الغراء الالصقاعدت الكتاب يف داخل الظرف واح

 ووضعت الكل داخل درج مكتيب وأغلقت الدرج بالقفل.  ،عدة أوراق

ما ان دخلت حتى استقبلتين أماني بالرتحيب والوجه  .غادرت املكتب وعدت اىل البيت

 الطلق، وقالت لي: لقد تأخرت اليوم بعض الوقت ومل تأتِ كعادتك بعد الظهر مباشرة. 

اليوم كثرية، وتطلب االمر ايصاهلا اىل مواردها رغم  قلت هلا: لقد كانت االرساليات

 بعد املسافات وتعددها. 

قليل  ،تناولنا وجبة الغداء واعدت لي كوبا من الشاي، والحظت انين شارد الذهن

متيل اىل السرحان ونظراتك  ،لي: ما لي اراك منشغل الذهن تفقال ،التحدث معها

 هل هناك امر يزعجك؟  ،شاردة
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 كنين اشعر ببعض التعب واالجهاد من ارهاق العمل. قلت: كال ول

 هل ترغب يف اخذ قسطا من الراحة وتريد ان تنام؟  :قالت

 قلت: اود ذلك. 

وسأذهب اىل الوالد والوالدة ريثما تنعم بقليل من  ،قالت: اذن سأتركك لتنام قليال

 الراحة. 

ن بعد ان انام بعض وسأكون رائق املزاج وصايف الذه ،اشكرك على اهتمامك بيقلت: 

 الوقت. 

حائر التفكري يف عدت اىل غرفة النوم واستلقيت وما كان النوم ليضم اجفاني وانا 

ابها الذي بات يشكل حرجا شديدا لي. وال اعرف وموضوع لطيفة وما كتبته لي يف ج

 كيف سيكون جوابي هلا. 

ط بسياج من وأن ما تتوقعه جتاهي قد أصبح حما ،كيف إذا علمت بأنين قد تزوجت

انه  ،او املواءمة بينها وبني ما مل خيطر هلا على بال ،العقبات اليت ال سبيل اىل جتاوزها

 قد اصبح واقعا ال مناص منه؟ 

هل اكشف هلا عن احلقيقة اليت أصبحت واقعا؟ ام اداريها حتى ال اصدم مشاعرها 

 وأحطم آماهلا؟ 

ولي انا  ولكن كيف هي الطريقة الناجحة واملثلى حلل هذا اللغز العويص بالنسبة هلا

 ؟ أيضا

 أم اشرع يف بيانه هلا بنفسي؟  ،ك هذا االمر حتى تكشفه الظروف هلارهل ات

 ست يف غاية التعقيد واحلرج! ياهلا من أمور ام
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واقعي بهذه  أصبحهي ال تعرف ان الصدف هي اليت شكلت الوضع الذي حدا بي اىل ان 

حتى خلقت هذا الواقع الذي أصبح حقيقة ال تقبل  ،الصفة اليت تظافرت فيها االقدار

كانت تعيش اجلدل، لكن هل ستقدر هذا األمر؟ هل ستتقبل هذا وتلغي مشاعرها اليت 

 قها يف يوم ما؟يأمل حتقعلى 

وهو جانيب  ،ان كل هذه الفرضيات اليت اطرحها هي جمرد ختمني من جانب واحد فقط

اال من خالل ما بينته خربا احط به ما مل انا، اما ما خيتلج او يدور يف خلدها فذلك 

 لي يف كتابها الذي خلط يف داخلي األمور خلطا مريبا. 

ثم شعرت بصرير الباب  ،ل من التململ واالضطرابانقضت ساعتان وانا على هذه احلا

وانا متظاهر بالنوم، فتململت  ،وهو يفتح من جديد. كانت أماني هي اليت فتحت الباب

 يف الفراش وعركت كلتا عيناي بيدي وقلت: كم الوقت اآلن؟ 

 شكت الشمس ان تغرب. وقالت: ا

طت شعري، شوم ،وكأنين امنا كنت نائما، غسلت وجهي ،التثاقل صطنعت وانا أضنه

 ثم جلست وطلبت من اماني ان حتضر لي كوبا من الشاي. 

 أحضرت لي كوب الشاي وقدمته لي وقالت: انين ال زلت اشعر انك منشغل الذهن. 

أغري من شعوري ان ، وحاولت هذا اليوم قلت: رمبا ألنين مرهق بسبب الظروف العملية

 واظهر بعض االهتمام بها حتى ال تشعر أني قلق أو أخفي توترا ما. 

بعد ثالثة أيام قررت أن أكتب للطيفة كتابا أوضح هلا من خالله موقفي حيال ما 

 التالي: النص  افكتبت هل ،تضمنه كتابها

 اىل اآلنسة اللطيفة احملرتمة/ لطيفة 

 السعادة والسرور. بطابت أيامك 
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وما تكنينه لي من  ،وفهمت كل ما تضمنه من املشاعر الفياضةين كتابك املوقر وصل

ولكن أنت تعلمني انين ما كنت أنظر إليك اال  ،عواطف الود، وأنا ابادلك نفس الشعور

لكن  ،واحرتام مميز ،صحيح أن لك عندي معزة خاصةالشقيقة، كما ينظر األخ ألخته 

دانية خاصة وانك مل تلمحي لي يف يوم من ما كنت أظن انك حتملني لي عواطف وج

 ،األيام أنك تكنني لي مشاعر وجدانية، وأيضا انت تعرفني انين كنت أعيش حياة بائسة

اىل الدرجة اليت جعلت من  ،ومرورنا بظروف مادية قاسية ،خاصة بعد وفاة والدي

الرحيل  اهتمامنا مبصري حياتنا ما يشكل لنا وضعا مقلقا، وهلذا السبب اضطررت اىل

من اجل البحث عن عمل يوفر لي مصاريفي وقوت يومي. وعندما التحقت بالعمل يف 

وال يكاد يكفي لسد حاجاتي ومتطلبات  ،جدا ورشة القوارب كان الدخل املادي ضئيال

كتب اهلل لي احلصول  ،وحتسنت ظروفها نوعا ما ةولكن بعد ان تزوجت الوالد ،والدتي

وتغريت أمور كثرية يف واقع حياتي، وعندما وصلين على وظيفة يف قسم الربيد. 

حنوي، وانا يف الواقع اقدر لك هذا  كضحتيه لي من مشاعرأوكتابك تفاجأت مبا 

 ،ولكن ال اريد ان أكون سببا يف شقائك ،وهذه العواطف النبيلة الرائعة ،الشعور العظيم

نه لي من يمبا حتمل ،ظلمك يف احباط آمالك اليت تعشمتيها جتاهيفأ ،او تعاستك

ثم ال  ،هنابة جداجدا عوأخشى ان ال تسمح لي الظروف الص ،ومشاعر الوجدان ،الود

ويرضيك  ،تسفر العالقة بيننا عن حتقيق الرغبات على الوجه الذي يرضيين عنك

من الوقت، حينين فرصة ومتن ،ذا فإنين أطلب منك أن تقدري ظرويف الراهنةعين، هل

. ولكن أأكد والعقبات اليت تكتنف حياتي ،وابني لك بعض املالبسات ،أرتب فيها أموري

وعناييت الفائقة جدا بكل  ،لك أن كل ما أوضحتيه لي هو حمل اهتمامي وتقديري

ال خيطر يف بالك ان مكانتك عندي ليست ذات أرجو ان و ،وبكل االعتبارات ،املقاييس

فالكتابة  ،لكن توجد أمور البد من توضيحها لك بطريقة غري مكتوبة ،غاهتمام بال

مع هذا كله فمعزتك . وواحليثيات ، ببيان تلك األموريف مثل هذه األمور ال تِفوحدها 
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قبل  ،ولكن املهم هو تفهم وضعي وظرويف ،بقى من أوليات اهتماماتيتسعندي وتقديرك 

 احلكم على مشاعري حنوك. 

فأنت بالنسبة  ،ال تتزعزع مهما كانت الظروف واألسباب ،تبقى ثقتك بي متينةوآمل ان 

ويف  ،مهما كانت األحوال ،وال ميكن ان تتأثر عالقيت بك ،لي أخت وصديقة وقريبة

 حممد. -تقديري  جلو ،اخلتام لك عاطر حتياتي

لظرف وكتبت عليه اسم خاليت ليلى أم لطيفة الكتاب وضعته داخل ا تبعد ان اختتم

 (...................) بواسطة عامل الربيد

الذي اجتاحين عندما كشفت لي لطيفة  ،هكذا حاولت أن أخرج من هذا احلرج الرهيب 

 عما تكنه لي من احلب والود. 

لو قلت أنين مل أكن أشعر بشيء من فيما واحلقيقة انين مل أكن صادقا مع نفسي 

ولكن بعد أن غادرت ديارنا وعشت  ،ها حينما كنا نعيش يف مكان واحدولعواطف حنا

بل حنو كل األمور خفت مشاعري حنوها فإنها قد فرتة من الزمن يف مدينة)س( 

العواطف، تلك ن ا هو أكرب مكنت أعاني ممصفة عامة، ألنين أصال بالعاطفية 

 ،تفكريي عن التعلق بأي مشاعر غرامبؤس احلياة الذي صرف وذلك مما أشعر به من 

هو البحث عن مصدر رزق ويسيطر على تفكريي وكان الشغل الشاغل الذي يهمين 

حتى ال  ،اىل حفظ توازني املادي والنفسيخيفف عين وطأت الشعور بالفاقة واحلاجة 

الذي أصبحت أتصور شبحه أينما ، والعوز بل والفقر املدقع أكون ضحية الفقر واحلاجة

انفتح هلا قليب ونسيت كل شيء وتعلقت وعندما رأيت أماني بالصدفة ت وجهي، أما ولي

 اؤس عندما أصبحت ممسكب، فذلك انين كنت قد ختففت من حالة الشعور بالبها

كان ضئيال اال انه عزز  بزمام شيء أعاد اىل نفسي الثقة بعد ان أصبح لي دخل حتى وان

 . من رفع معنوييت النفسية
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فقد بدأت اشعر انين قد  ،مشاعر الود والغراملي ت ان لطيفة كانت حتمل أما وقد علم

ودها دون ان تكون بيين وبينها همسات وملسات من منحتين وليد اللحظة مبا وقعت يف إثم 

اآلن مهدت حلدوث هذا االمر يف سين الصبا وريعان الطفولة، فكيف يكون لي ان أتصرف 

 ليت واجهتين بها؟ العنيفة ااجلديدة أمام هذه الصدمة 

 لقد أصبح االمر يف غاية احلرج، ويف منتهى التعقيد. 

ليس لدي مانع ان افتح هلا يف قليب مكانا خاصا بها، ولكن ماذا يف حقيقة االمر انا 

 ؟ لو علمت بها سيكون موقف أماني من هذه املعضلة

بداء الغرية وال  واملرأة ليست مثل الرجل يف العواطف. املرأة عادة تصاب ،أماني امرأة

تسمح بأن حيتل قلب الرجل مكانا غري مكانها، بعكس الرجل الذي رمبا ال جيد حرجا 

 من أن حيدث معه مثل ذلك. 

ال إراديا يف بعض االستثنائية على املرأة فرضا رمبا يفرض هذا االمر يف بعض الظروف 

لي لكن يف مثل حاليت مع أماني فذلك يف غاية التعقيد، ويف منتهى االرباك األحايني، 

يف إرضاء أماني اليت ال أريد  والسبب هو عجزي املفرط واخالقيا، نفسيا وعاطفياوهلا 

، وخويف من جرح مهما كان بسيطا وضئيال من ناحييت يسيئهاان تشعر بأي شيء 

ى حبها الفطري الذي خلدته يف قلبها مشاعر لطيفة اليت منحتين عواطفها بناء عل

يف  تحفر ةطفوليحياة هو نتيجة تعود  ،القائمة على وئام طبيعي ،فطرتها الربيئة

 . ة الفطرة احملضةزقناة وئام تلقائي نابع من غري كيانها أخاديد ذلك الوئام الطبيعي

 حقا انين يف موقف ال أحسد عليه. 

وأضغط على أعصابي  ،ربةطهذه املشاعر املضكل زخم  يكن أمامي هنا أال أن أكظم مل

يف حماولة مقلقة الحتواء اإلرباك النفسي الذي يعصف بضمريي أمام اضطراب 

 عواطفي. 
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وعللت األمر بأن الواقع احلقيقي الذي حاولت تهدئة ضمريي أمام ارتباك مشاعري، 

أعيشه مع أماني ينبغي أن أوليه اهتمامي على األقل قبل أن أشطر عواطفي بينه وبني 

األمر االفرتاضي الذي ال زال حمجوبا خلف سرت الغيب مع احتفاظي بصيانة بريق 

ياتي من لطيفة على األقل وأنها ال تعرف ما حدث يف حاألمل الذي أتصور مكانه يف قلب 

األمر اجلديد فيما لو علمت به لصدمت حالتها النفسية صدمة مؤملة جدا وقاسية 

    للغاية.  

***** 

مضت الساعات واأليام وانا يف وفاق تام مع أماني، غري أني يف اضطراب وقلق مضين مع 

موضوع الكتاب، ارتال من األفكار ختتمر يف خميليت ويف تصوراتي، أحبث عن احللول 

مها موصدة، افتش عن التوافق املرضي جلميع مايمة املرضية فأجد أن كل األبواب أالسل

 فال أهتدي اىل ذلك سبيال. األطراف 

وأنسف  ،فأحطم املشاعر ،هل أقسو يف اختاذ قرار حاسم لقفل هذا الباب الذي انفح

 اآلمال؟ 

ب وتطيب االنفس أم أداري األمور وابعث الرجاء وأساير هبوب الرياح اىل ان تهدئ القلو

 ضجر أو غيض؟ وتسلم للمصري وتتقبل الوضع دون 

إن األمور جدا معقدة، والنفوس جدا متعبة، والضحية ستكون مظلومة يف حالة اختاذ 

 يف حق الذي سيتعرض للصدمة القاسية. قرار حمبط 

وقد تضمن الرد  ،بعد ان مضى ما يقرب من الشهر ين وصل الرد على كتابي من لطيفة

 اجلويوغرام ملتهب، وأوضحت ان مشاعر  ،فيض من العواطف، وشوق عارمعن التعبري 

وانها باتت حتلم باليوم الذي  ،عن ربوع الديار يوبعد ،لديها بعد غيابي توالوله ازداد

 ،يسيطر على تفكريهاوشرحت لي كيف ان شوقها اصبح  ،أعود فيه لتبثين وجدانها
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وحالتها النفسية  ،ويراعي أحاسيسها ،وال يوجد من يقدر وحدتها وتشعر انها وحيدة

على ألنها كانت تكبت عواطفها  ،اليت اخذت تسوء وتدب إليها الكآبة والضيق النفسي

وأن احلل يكمن  ،حتى أثر ذلك على حالتها الصحية والنفسيةمضض قاسي عن الناس، 

 . ويشعر حبنني عواطفها ،بأن هناك من يقدر وضعها ،يف اعطاءها الثقة واألمل

وتطرقت اىل شرح ما كان قد أثر يف نفسها من األيام اليت عاشتها وحنن نعيش يف بقعة 

واحدة ثم فرقت بيننا الظروف، حتى غدت تشعر بفراغ قاتل من وجود من كانت تسعد 

، وبينت السبب يف إخفاء شعورها بالوجد من ناحييت وان سبب ذلك هو اعتقادها هبوجود

بتعلقها وأملها يف ان العالقة املعرفية اليت تربط بيننا هي انين كنت احس  وظنها

الكفيلة بوصل عرى الرتابط الوجداني بينها وبيين، وان الذي منعها من التصريح مبا 

خيامر تفكريها قد كان مدرك من جانيب وعندما استبد بها القلق حيال التأكد من 

 نقاب لي عنه. معرفة حقيقة هذا االمر بادرت بكشف ال

  .هلب فؤادهاأوبينت انها قد أصبحت معناه بهذا احلب الذي اضناها و

  قاهلا احد العشاق املدنفني الذي قال: يتوكتبت تلك االبيات ال

 مقال املعنى امسع يا فهي

 صادفين اخلل كالنسمة يسري

 قصري جىان ما رأيته نهاري 

 ريالي بإنسان جاني مستش

 واغصانه كثرييف وسط بستان 

 بس كالمك هذا ما يصري

 ل رّوح يا فهيماقاضي الغرام ق

 

 قول الذي باحملبة واعتنى 

 ماشي على اهلون يا روحي انا

 وزال عين املشقة والعنا

 قال لي حبيبك مقيل عندنا

 نغنم االنس نسمر وحدنابم وق

 هيا نقابل غرام حيكم لنا

 هذي شروط احلب فيما بيننا
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نها قد صرحت بذلك لوالدتها وقالت هلا انها ترغب يف ان ال تتزوج كما ذكرت أيضا ا

أي شخص غريي، وقالت هلا والدتها ان ذلك سيتم مبجرد عودتي اىل الديار بعد سنتني 

ة اىل ديار العريفي شكل هو االخر معاناة جوهروبينت أيضا ان انتقال خالتها او ثالث، 

ادرت اىل كشف حقيقة ما تتمنى حتقيقه جديدة هلا خشية ان تتفاوت اخلطى بيننا فب

 فيما تأمله من حتقق الوصال الذي يربط بني حياتي وحياتها. 

 كل هذه األمور بينتها بشرح مسهب وتفصيل مطول. 

، وقد غدت كل بيان حقيقة وضعي الراهن هلايف أما انا فقد أصبحت يف حرية مطبقة 

الطرق مغلقة يف وجهي، وال أكاد اجد أي طريقة تضمن سالمة أي اجراء اختذه يف بيان 

تصرفا سليما من جهيت حيال تقدير شعورها يكون الكشف عن التصرف الذي ميكن ان 

ها لذاك الشاعر الذي أضناه الوجد ت، واحلقيقة أن األبيات اليت أوردوغري خميب آلماهلا

خلي جراح عميقة جدا تصور املأساة اليت تعانيها بسبب ولعها بي وشوقها قد تركت يف دا

 العظيم حنوي. 

 فكيف لي ان أخفف عنها من وطأة هذا الغرام؟ 

وكيف لي أن اعاجل هذه املعضلة مبا ال يكلفين جرح مشاعر من منحتها حيب ومنحتين 

 حبها، وهي زوجيت املعين أنا بها يف املقام األول؟ 

وقت أن أعاجل مسألة من تعلق قلبها بي بناء على معرفة وألفة منذ الطفولة ويف نفس ال

ذات عمق زماني ومكاني ال ميكن جتاهلها بأي حال من األحوال مهما املشبعة بذكريات 

كام حكانت األسباب حتى وان كانت من جانب واحد هي األشد واالقوى مبوجب ا

 شديد. فطرية وغريزية موغلة يف التداخل والتعقيد ال

 بعد ان قلبت هذا االمر مينة ويسرة قررت ان ان اضع النقاط على احلروف. 
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 ومت وضع النقاط على احلروف

(10) 

أخربت أماني أن لدي ظرف طارئ وأنين مضطر للسفر لزيارة الوالدة ورمبا أمكث هناك  

ت لي سفرا سعيدا وعودا محيدا واخربتها ييوم او يومني بالكثري ثم أعود، ودعتين ومتن

 انين حصلت على إذن استثنائي من العمل ثم سافرت. 

محد وقضينا ليلة رائعة، وصلت اىل منزل الوالدة وسعدت بالسالم عليها وعلى العم ا

هلا الكتاب الذي وصلين من لطيفة وطلبت منها  تحتدثت مع الوالدة على انفراد وبين

 ان تعطيين رأيها يف هذا املوضوع. 

قالت: كما تعلم لطيفة هي بنت خالتك وكان قد مت بيين وبينها بعض التفاهم بعد 

رمبا اطلب يد بنتها لطيفة  انتقالك للعمل يف ورشة القوارب وكنت قد حملت هلا انين

املادية، ولكن عندما اخربتين خبطوبتك ألماني، مل  هلك ولكن بعد ان تتحسن ظروف

حدث أشأ ان اقف يف طريقك وقلت يف نفسي اخلرية فيما يكتبه اهلل لك، أما اآلن وقد 

 كهذا الذي حدث وطبعا لطيفة وامها مل يكن لديهما علم مبوضوع خطوبتك وزواج

أن انتقلت اىل هنا مع زوجي أصبحت بعيدة عن ليلى ومل يتم بيين وبينها أي فأنا بعد 

تواصل وكما تعلم أن موضوع اخلطوبة قد مت التحفظ عليه حتى مت زواجك ولكن ال 

اعتقد أن موضوع زواجك يبقى سرا عن ليلى ولطيفة، ومن األفضل أن تقابل لطيفة 

يبا، وليس من املنطق ان يبقى هذا وختربها بأنك قد تزوجت ومل يكتب اهلل لكما نص

 االمر مكتوما عنها اىل ان تعلم به من شخص او اشخاص آخرين. 

قلت: انا ليس لدي أي مانع من اخبار لطيفة بهذا االمر، لكن ادركت من كتابها لي 

، وبطبيعة احلال فإنين عندما اخربها بهذا االمر فستنصدم وتتفاجئ به انها متعلقة بي
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تعشمت او على االصح قد بنت أمال كبريا بأن تصبح زوجة لي ورمبا ان  خاصة وانها قد

 أمها قد اشارت اىل هذا االمر حتى ولو بالتلميح هلا. 

قالت: ان املصارحة هي األفضل بأي حال من األحوال وعليك مصارحتها والبد ان تتقبل 

انها ستتعلق  االمر بروح رياضية فهي تتمنى لك اخلري وال تريد اال سعادتك وال اظن

 . ابك بعد ان تعرف بأنك أصبحت متزوج

، يف فجر اليوم التالي ذهبت اىل منزل اخلالة ليلى ووصلت هناك بعد الظهر تقريبا

 فاستقبلتين اخلالة ليلى ولطيفة استقباال رائعا بالرتحيب واالكرام واملشاعر الفياضة. 

فتحت املوضوع امام اخلالة احتسينا القهوة والشاي واكواب العصري الباردة ان بعد 

 ولطيفة وقلت هلما: 

كما تعلمني يا خاليت انين عشت هنا ومريت بظروف قاسية جدا بسبب وضعنا 

االقتصادي والظروف اليت كانت متر بنا مما اضطرني للسفر والبحث عن عمل وهناك 

انسان وقور وفاضل كان منزله قريب جدا من تهيئت ظروف تعرفت من خالهلا على 

شلل تام وكنت احرص على ابة ساقة بصجللطة نتج عنها ا ورشة القوارب وتعرض 

مساعدته وخدمته بعد تعريف عليه وكان عنده بنتني وليس له أقارب يف تلك املدينة 

وشاءت الظروف ان اطلب يد بنته ملا رأيت فيها من االدب واألخالق الفاضلة وما كنت 

اضمر يف قليب فكرة ان أتقدم البنتك يف يوم من األيام حبكم الظروف اليت كنت امر 

كن ذكرت لي الوالده انها قد حملت لك عن موضوع زواجي من لطيفة وشعرت بها ول

حتى أكون انا وانتم على هذا االمر على حبرج شديد، ومل يكن امامي اال ان اطلعكم 

اما ان متبينه من حقيقة االمر واآلن اطلب منك ومن لطيفة اليت اعتربها مثل اخيت 

 ة . تقدروا هذه الظروف اليت أصبحت حقيقة واقع
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قالت خاليت: حنن يا بين ال نريد لك اال اخلري وال نتمنى لك اال السعادة والشيء الذي 

 كتبه اهلل حنن ال نعرتض عليه. 

ثم نهضت سقطت دمعة من عينها فسارعت اىل مسحها بيدها ألم تزد على فأما لطيفة 

 زم الصمت. لتتوغادرتنا وهي 

ن أبني انها مل تكن هناك أي ترتيبات وأ ،عما حدثخلاليت حاولت أن أكرر اعتذاري 

ولكن ملست أن  بدون أي ترتيب متأني.اخلطوة اليت متت  هذهمسبقة حتى أقدم على 

 .تعد حتتمل أي توضيح أو شرح ملا حدث،مل  يهاحلالة النفسية لد

حاولت أن جتاملين وهي ختفي وقالت: لقد ساءني أن كسرت خباطر البنت يا بين، ثم 

ولكن كل التعبريات كانت واضحة على وجهها فهي  ،الصدمة اليت صعقت رأسها

 تعبريات تغين عن الكلمات. 

 ،يف الكالموتلعثم وحرية  ،يف املشاعرومتلمل وتبلبل  ،ساد اجلو بيننا شرود يف االذهان

 . على حنو مرضٌي عنه ء يف تفهم وتقبل كل منا هذا الوضعواستعصا

طبق على أمن الضغط النفسي الذي حاولت ان أنهض فعجزت رجالي عن محل جسدي 

وإن كانت قد أبدت وعلى أمها  ،من هول ما رأيته من وقع اخلرب على لطيفةأعصابي 

ي، وليس هناك ومة واضحة حيال كتم ما تشعر به وتقبله بعد أن أصبح خيار واقعامق

 . الرؤوساليت هبطت على  ،املفاجئة القاصمةتقبل من مسلك 

لن تتغري يف نفسي  هاومكانت هاوتقديرلطيفة  ةثم قلت: ارجو ان تكوني واثقة ان معز

 مهما كانت األسباب فنحن أقارب وليس بيننا ما يدع اىل التنافر. 

لبنت كانت تعيش على أمل قالت: ليس االمر كما تقول، ولكن االمر خمتلف متاما فا

وتفاجأت وأصبحت يف حالة نفسية وتظن انك تبادهلا نفش الشعور واالن انصدمت 
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صعبة ولكن لعلها تتقبل االمر مع الوقت اىل ان تتغلب على شعورها املنشطر بعد ان 

 عرفت الواقع. 

 من خاليت ان تسمح لي باالنصراف، ومل تزد على ان قالت: كما تريد.  تطلب

انصرفت وانا امحل على ظهري وفوق رأسي أسًا يكاد ال يقل عما حتمله لطيفة من 

 اإلحباط واالنهيار النفسي. 

عدت اىل الوالدة ومل أصل اال بعد مغيب الشمس وما أن رأتين حتى قالت لي: كيف 

 رب؟ تقبلت لطيفة وامها اخل

 ومؤسف غاية األسف. قلت: لقد كان اخلرب صاعقا بالنسبة هلما 

هكذا طوي هذا املوضوع ولكنه قد انطوى على مأساة فادحة بالنسبة للطيفة، مع العلم 

 ان شعوري حنوها كان ال يقل فداحة عما أمّل بها. 

األسى الذي نتج عن ما من حبب أماني مبثل ما اختلط به خيتلط شعوري  جدكنت ا

 آل إليه احلال عند لطيفة. 

تفرض  نثم سألت نفسي: اليس من املمكن ان حيدث مثل هذا عند الكثري من الناس الذي

 عليهم االقدار والظروف مثل ما فرضته علينا؟ 

ود حتول بينه أليس من املمكن أن يعشق فتى فتاة ويتعلق بها ثم يصطدم بعقبة كؤ

 وبينها أو العكس متاما؟ 

واجلواب: نعم ان ذلك ممكن جدا ولكن ليس الغاية هي ان حيدث وامنا ماذا سيحدث 

 عنه؟ 

رمبا يكون يف حق الفتى أكثر تقبال، اما يف حق الفتاة فهو اكثر تعقيدا خاصة عندما 

 تمال والتقبل. معي ومع لطيفة، انه حقا ألمر فضيع وفوق االحيأتي على نفس ما حدث 
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********* 

هكذا كان حل األزمة العاطفية اليت اكتوت لطيفة بلهيبها، واصطليت أنا بنار  

 . ، او اعد هلا عدة التلبس بهادون ان اسعى هلا جها اليت امتدت الّيائنت

انا ، ويف حلظة من حلظات تواجدي بينما عدت اىل املدينة واستمرت احلياة على وتريتها

يا إهلي انين مل اكن  :ار املضطربة فتمتمتكفقابع على مكتيب، تصاعدت اىل ذهين اال

كان ذلك الكتاب هو السبب ، أتوقع ان أرى ذلك الكتاب الذي ارسل إلي لينكأ اجلراح

 .وبعثرت سكوني وهدوئي ،يف حدوث هذه الزوبعة اليت عكرت مزاجي

وانا  مبعثرة امام ناظرّيوهي ارساليات الربد  كنت اتأمل فيما حدث وانا انظر اىل 

، وقلت لنفسي هل كان من أشعر خبيبة االمل الكبرية اليت باءت بها لطيفةحينئذ 

ام ان ذلك كان خطًأ فادحا  ؟الالئق ان اصارحها ألنهي هذا االمر بهذه املصارحة

 وتصرفا سيئا تصرفته معها؟ 

الواقع واجملاملة على ن حيث إخفاء شعوري حنوها مخيالف رمبا كان شعورها حنوي 

فهذا ال تطيقه صراحيت، فلو كانت هي يف مكاني وانا يف مكانها فكيف  ،حساب الواقع

جرمية بقدر ما ان مالطفة الناس من تعد سيكون تصرفها؟ إن خمادعة النفس يف فهمي 

 . أكرباجل مشاعرهم على حساب املخادعة هي جرمية 

، حدةوفراق والل هو كيف اتقبل ان تتحمل لطيفة اان الذي يقلقين ويكاد يؤرقين

 ؟ وكيف أكون انا سببا يف تعاستها

متلكه مبوجب قليب حق شرعي يف هلا قد أصبح بسعادة أماني فهي اليت  انين معيٌنأعرف 

حبها يعد مبثابة الضالة اليت وجدتها يف الوقت املناسب مباح اجتماعيا ونفسيا، ذلك أن 
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لذلك فهي بالنسبة فغدا االرباط بيننا ارتباطا مقدسًا ، ان أيضاوالزمان واملكان املناسب

جتاه لطيفة هي مشاعر صخرية أبدية منقوشة لي حياة وجدانية حبته، بينما مشاعري 

يتفق مع ثبات، وال يتموج كتيار  فهو يقاوم الزمن يف ،على إحساس صلب ثابت ال يتغري

ذلك احلضور الذي يفيضه الديفء كل خفقة من خفقات قليب حينما تالمس مشاعري 

 الذي حيتويين وانا يف غمرة السمو العاطفي. الشرعي املقدس 

لكن حينما يالزمين شعور أن هناك شخص وراء نفسي متعلق بي فال ريب ان خياله 

يشر من يف غمرة نشوتي مكسور الشعور مهيض اجلناح  لي ىسيبقى مالزم لي وهو يرتاء

طرف خفي انين مدين له مبا حفظه لي بظهر الغيب من وداد مباح مل يلَق صداه يف 

 كياني مكانا فرضه تآلف قديم يف يوم من األيام. 

، فمن الذي تقع عليه مسؤولية محل التبعية هذه هي اسرار مفاتيح القضية وجوهر لبها

 حياهلا؟ 

 هي ارهاصات القضية اليت باتت تالزمين، وتكدر صفو استقرار حياتي. هذه 

***** 

 

: انين اال حظ عليك بعض الشرود قالت لي أماني ذات غسق يف حديث عاطفي محيم 

 الذهين يف اآلونة األخرية، فما الذي ختفيه عين؟ 

 قلت: وهل تشعرين انه قد حدث تغري يف مشاعري حنوك؟ 

 قالت: ليس تغريا مبعنى التغري، وامنا هناك فتور وسرحان قلل من حرارة تدفق الطاقة

 اية. روحي فأغدو مثلة سكرانة بها حد النهكنت متأل بها اليت 
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قلت: لكل حدة حتدث يف بداية ثورانها نقطة توقف تستقر عندها ثم تبدأ التقهقر وهذا 

 ما حدث. 

 قالت: اذا كان هذا هو السبب فهو مقبول لكن اال ترى سببا غريه؟ 

 أي سبب.  هقلت: ال أرى غري

، فأنا اشعر انك قالت: دعين اذن أحضر لك كوبا من احلليب احمللى بالعسل الطبيعي

 .ينما تتناول من يدي ما جيدد نشاطك يعيد لك حيوية صفاء ذهنكح

 ين. دقلت: كما تري

احضرت لي كوبا من احلليب احمللى بالعسل الطبيعي وقدمته لي وهي تقول لي: اشربه 

 باهلناء والصحة يا حبييب. 

احلب الربيء اجلمال وشفت احلليب وانا أمأل نظراتي مبنظر عيونها الوسنانة بسكرة تار

 الرب لي.  كثم قبلت جبينها قائال هلا: فليحفظ

وتطيب  زهواشعر أن الرومانسية أخذت تدخل يف غسق مملوء باألحالم اليت ت تلقد بدأ

حتلق  ،كأنها حياة برزخيهحياة شفافة جدا فتظهر يف خميليت  ،حينما أغمض عيوني

تخف األجساد فتصبح وكأنها خبار يسمو ويتعاىل لفيها األرواح من غري أجساد حتى 

اال الشعور بالذات والروح فقط، ثم  بَقيوال  ،فينعدم الشعور بالوزن والكتلة ،فوق النجوم

يف وسط اجلسد فيها حمل الروح احلقيقة اليت ُتعيين شعرت أنين مثقل بواقع  تاذا فتح

 ..........(.) الثقيل

انقضت سنة كاملة على زواجنا كانت تتالش فيها الضغوط النفسية شيئا فشيئا حتى 

خيالطها من آالم صفو من غبش ما كان بدأت اشعر ان حياتي العاطفية بدأت تستقر وت
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طفة الصرفة وبعضها متتزج بالوجدان االعواطف املتداخلة اليت متتزج بعضها بالع

 البحت. 

يف أمسية من امسيات شهر يناير فاجأتين الوالدة وهي تصل اىل مدينة)س( برفقة زوجها 

حضرها العم معنا عائلية  ةيف زيارة طارئة، كان قد اسعدني حضورها جدا وبعد جلس

وزوج والدتي وصنعت لنا  ،وزوجتهوهو يتوكأ على عكازيه قبل أن جيلس هو منصور 

الغرفة اليت يف الفناء ملبيت الوالدة أن تهيء العم منصور وأمر  ،أماني وجبة عشاء رائعة

وزوجها وهناك جلست معهما جلسة خاصة فأفضت إلي بسر اقلقين وأثار يف نفسي 

الشديد فقد قالت لي بأن لطيفة تعاني من مرض الزمها الفراش وان احلزن والبؤس 

خاليت ليلى تعاني من قلق شديد على ابنتها اليت ساءت حالتها الصحية فقد حنل 

 بعض جسدها وضعفت صحتها فنقص وزنها واصبح املرض متمكن منها وانها يف

ليها جدا من احلمى األحيان تعاني من اهلذيان وتردد كلمات مبهمة وان أمها خائفة ع

اليت أصبحت تالزمها وهي ختشى ان تكون قد تعرضت لصدمة عصبية بسبب ما حدث، 

وقالت لي انين أرى يا ولدي ان تزورها وتطيب خاطرها وتعيد اىل روحها بعض االمل 

فهي فتاة مسكينة وبائسة يتيمة االب تعاني من الوحدة وقلة األقارب وبعدي عنها وعن 

من سوء حالتها النفسية واليوم هي احوج ما تكون جلود من يقف أمها أيضا ضاعف 

 جبابها ويشد من ازرها وخيفف عنها من ثقل الظروف اليت تكتنفها. 

هنا بظروف ال تسمح لي بكثري من احلرية، فأنا  طقلت هلا: انت تعلمني يا أمي انين مرتب

وجود ظروف رف يف اوال مرتبط بعملي، وثانيا مبسؤولية زوجيت، فكيف ترين ان اتص

 حرجة مثل هذه الظروف؟ 

لكن انا اقرتح ان تطلبني من خاليت ليلى ان تنتقل من منزهلا الذي يف ديارنا القدمية 

وتسكن بالقرب منك جبوار منزل العم امحد فاجملال هناك يسمح بذلك وانا سوف 

 أقوم لكم بزيارة يف القريب العاجل جدا. 
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دون حتقق هذا الطلب فهي يف وضع ال يسمح هلا قالت: اخشى ان مرض لطيفة حيول 

 باالنتقال يف ظل هذه احلالة الصعبة. 

قلت هلا: باإلمكان احضار سيارة مناسبة مرحية يتم نقلها بها وتبقى عندكم يف البيت 

 اىل ان يتم جتهيز بيت مناسب بالقرب منكم. 

 ان تكون هناك صعوبة او مشقة يف هذا االمر.  أخشىقالت: 

عم امحد: انا ليس لدي مانع من احضار سيارة مناسبة لنقل ليلى وبنتها وبقاءها قال ال

واسعة جبوار مزرعيت  امعنا يف البيت ريثما ابين هلا بيتا مناسبا جبواري فأنا املك أرض

 ومستعد ببناء سكن مناسب هلا هي وبنتها وعلى حسابي اخلاص. 

لك بأسرع ما ميكن وسوف احضر قلت: هذا كرم عظيم منك يا عم وانا اود ان يتم ذ

 اهلل تعاىل.  بإذنلزيارتكم يف غضون عشرة أيام 

يف تنفيذ  ءالديار والبداستحسنا مجيعا هذه الفكرة وقرر العم امحد والوالدة العودة اىل 

 ما اتفقنا عليه. 

قلت هلما: تصبحون على خري وأمتنى لكما ليلة سعيدة، وغدا بعد ان نتناول سويا كعام 

 اإلفطار ال بأس من عودتكما.

تركتهما بعد ان أغلقت الباب اخلارجي وعدت اىل زوجيت واخربتها ان الوالدة والعم 

امحد سوف يعودون غدا بعد اإلفطار لذلك ارجو ان يتم اعداد اإلفطار مبكرا كي 

اطمئن عليهما قبل ان اذهب اىل العمل بعد ان اوصلهما يف طريقي اىل موقف السيارات 

 هبة اىل جهة ديارنا. الذا

قالت: سوف يكون غدا يف الصباح الباكر كل شيء جاهز قبل شروق الشمس فنم قرير 

 العني يا حياتي وال خش من أي شيء ابدا. 
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يا حياتي،  وقلت هلا: انت كل شيء يف حياتيقبلتها بني عينيها وضممتها اىل صدري 

 تصبحني على خري. 

الفطور املكونة من اخلبز والبيض املطجن  اعدت أماني وجبةيف الصباح الباكر 

واملقبالت وشوربة اخلضار الطازجة واحلليب الساخن ووضعت كل  ىة واملربطوالقش

ذلك على مائدة الطعام. طرقت الباب على الوالدة والعم امحد فوجدتهما قد صحيا 

 اىل موقف السيارات. معي واستعدا لتناول وجبة الفطور ومن ثم الذهب 

على مائدة الطعام فتناولنا وجبة الفطور ثم احتسينا القهوة والشاي، بعد معنا تاج

ذلك ذهبنا اىل موقف السيارات حيث صعد العم امحد والوالدة املركبة اليت ستنطلق 

 بعد دقائق اىل وجهتها، أما انا فقد توجهت اىل مكتب العمل.  ابهم

يلى وبنتها لطيفة، لقد رأيت بعد عشرة أيام سافرت اىل الوالدة وهناك وجدت اخلالة ل

لطيفة يف حالة صحية سئية للغاية من شدة املرض واحلمى اليت تعاني منها، سلمت 

حب لون وششاهدت على خاليت وعلى لطيفة اليت ما ان فتحت عينها يف جهي حتى 

وشردت نظرات عينيها حتملق يف السقف فقلت هلا: البأس عليك يا أخيت.  ،وجهها

 اآلن؟ فقالت: ماذا بعد 

طم قليب هل اتيت الي الني استحق الشفقة منك؟ اني ال استحق ان تشفق بعد ان ُح

 ، كيف ستفكر بعد ان فعلت بي كل هذا؟ وجرحت نفسي

مثلما  كدنوت منها واقربت وجهي من وجهها وقلت هلا: ما كنت قد تعمدت ان افعل ب

بوعد واخلفت به، انت اليت اخفييت عين  كتظنني، ما كنت يف يوم من األيام قد وعدت

ومل تطلعيين عليه اال بعد ان تغريت الظروف عندي، فلماذا  ،ما تكنينه لي يف فؤادك

 حتلمينين اثم خطيئة انا برئ منها؟ 
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، لقد قاسيت قالت: أمتنى ان لو كنت قد مت قبل ما حيصل كل هذا الذي حصل لي

وحطمت  ،وأوهن السهاد عظامي ،يف جسدي حتى دب الوهن ،مرارة الشوق واحلنني اليك

فهل جئت يا الضائعة يف السراب،  ،مي التائهةآالوهدت قوتي وصربي  ،احلسرات كياني

 ؟ اليت باتت على شفري ضرحيي حممد تعزيين يف حياتي

ال وتتالش، و ،انين راحلة من هذا العامل ملواجهة مصريي هناك حيث تضمحل األجساد

ا نفهل ستقول ه .لكوت السعادة األبدية. هذا مصريي احلقيقياألرواح يف مإال تبقى 

 فذاقت التعاسة يف زمن قد مضى؟  ،لطيفة اليت احبتين وقاست بسبيب ما قاستترقد 

بل  ،وانا اكز على اسناني: ال تعذبيين ارجوك انا لست مذنبا يف حقكصرخيت  كتمت

انا  أمللمني انين اتصمتك وكتمانك ملشاعرك حنوي هي املسؤولة عما حدث. اال تع

 املرير وانا امسع ما تقولينه لي؟  زناالن من احل

ت النوبة وعادت ولكن خّف ،هنا اصابتها نوبة فسكتت عن الكالم، فخفت ان تلفظ أنفاسها

ولكنين ادرك ان كل شيء يف  ،اىل وعيها وقالت: انا ال احب ان تتعذب ألنين احبك

 ارضى مبا كتب لي. ان ومل يبق لي اال  ،حياتي بالنسبة لك اصبح يف درجة احملال

 حياتك اذا كان ذلك بيدي.  إلنقاذقلت: انا مستعد ان اعمل من اجلك كل شيء 

واملرض ميكن ان يعاد كما كان، لقد متكن الوهن  انكب على الرتاب ال إذالت: ان املاء اق

هي اال  امن تفتيت جسدي ومل تبق اال روحي بني عظم ناحل وجلد ضامر متيبس وم

 أيام ثم ارحل اىل غري رجعة. 

قلت: ال تقولني مثل هذا الكالم واملئي روحك باألمل والتفاؤل وانا رهن اشارتك 

 قديم كل ما ينقذ حياتك. تب
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ملرير والكآبة كافية البادة أنفس قالت لقد فات األوان فثالث سنوات من العذاب واحلزن ا

 املوت فيها اقرب من احلياة. غفرية وليست نفس واحدة حمطمة مكلومة واهنة 

 انين أصبحت اعشق الفرار اىل عامل جميد خالي من االم والضجر املرير. 

حاولت ان اخفف من وطأة األمل اليت جتتاحها بعنف ولكن مل تفلح كل حماوالتي 

ليال فان كل ما تقوله يضاعف من آالمي ويزيد يف وهين ولست وقالت لي: اتركين ق

انت املسؤول عن ما اصابين بل انا اليت اقحمت نفسي يف سراديب هذا العذاب القاتل 

واملصري البائس. ارجوك ال تتحمل االسى من اجلي فأنا وحدي املسؤولة عما جرى لي 

سوف ينتهي كل شيء وما سيجري لي كن مطمئن انين احبتك من كل تثريب وغدا 

 من حياتي اىل العدم. 

وهنا لطيفة جفونها وكأنها تغط يف حلظة وسن، خيم الصمت علي كلينا، واغمضت 

حضرت أمها حتمل يف يدها كوبا من احلليب الساخن فقلت هلا: انها تغط يف غفوة فال 

 توقظيها حتى تستيقظ هي من حاهلا. 

 ها تأخذ قسطا من الراحة. عس ولندقالت خاليت: تعال اذن معي اىل غرفة اجللو

حتدثت بعض الوقت مع خاليت ليلى وسألتها عن الوضع الذي سبق مرض لطيفة، 

فذكرت لي انها كانت متر حبالة كآبة وتعب نفسي ألكثر من سنة ثم ساءت حالتها 

مبا يسد رمقها فتعرضت فقط كتفي تالصحية بعد ان فقدت شهية االكل وأصبحت 

االرق وظهر  ةأصبحت كثري الكثري من الفيتامينات الضرورية ثم تلضعف بدني وفقد

عليها االجهاد النفسي والبدني وعندما املت بها احلمى لزمت الفراش وأصبحت يف هذا 

الوضع الذي تراه، وانا اجدني عاجزة عن تقديم أي شيء يساعد على شفاءها وخروجها 

 من هذه االزمة الصحية؟ 

 طفية؟ حالتها النفسية والعاقلت: هل تظنني ان هذا قد حدث هلا بسبب 



125 
 

قالت: رمبا ان هذا جزء من املشكلة لكن فقدانها للشهية قبل تعرضها للحمى هو الذي 

مهد لضعف حالتها الصحية وهي أيضا أصبحت تعاني من بعض الدرن رغم العالجات 

 اليت وفرتها هلا ولكنها عالجات تسكن وختفف املرض دون ان جتتثه او تقضي عليه متاما. 

 د السبب الرئيسي اىل هذا االمر؟ قلت: هل نستطيع ان نعي

قالت: قد يكون هذا جزء من السبب ولكن ظروفها النفسية والعاطفية هي اليت ضاعفت 

 من تردي حالتها الصحية. 

قلت: انين أمتنى ان تتحسن حالتها الصحية يف القريب العاجل وانا ليس لدي مانع يف 

 حصول شفاءها ان شاء اهلل تعاىل. االمها واملساهمة واملساعدة بكل ما من شأنه ختفيف 

قالت: لن تقصر يف شيء ولكن اشعر ان املرض قد متكن منها وهد جسدها ومتاثلها 

 للشفاء بعد وقت طويل مع املرض لن يكون بالسرعة اليت نظنها، 

 قلت: ان االمل كبري يف حتسن حالتها وعودة العافية هلا. 

 قالت: أمتنى ذلك. 

 ف بعد ان القي نظرة عليها. قلت: استأذنك يف االنصر

 قالت: كما تريد. 

عدت اىل لطيفة والقيت نظرة عليها ولكن رأيتها ال زالت مغمضة عينيها وتغط يف رقاد 

غري طبيعي وامنا حالة من السكون الناتج عن خدر يف اعصابها بسبب وطأة املرض 

 الشديد الذي تعانى تبارحيه القاسية. 

اءت جدا حالة لطيفة وفقدت الوعي متاما ثم فاضت يف اليوم الثاني من حضوري س

 روحها اىل بارئها وفقدت احلياة اىل االبد. 
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، لقد بكيت حبركة معاناة من األمل املضيض اجلسدي والنفسي دهكذا ماتت لطيفة بع

ومرارة وانا انظر اىل وجهها الباسم وهي جثة هامدة، وكل ذرة من أعضاء جسدي كانت 

 ملا حدث هلا. وتتأمل ترجتف وتنتفض 

شيع جثمانها اىل مثواها األخري ووريت الثرى وخيم احلزن على أمها وعلي وعلى والدتي 

أمل فراقها، الصرب على ويها ومل يكن مبقدور أي منا ان يفعل أي شيء غري الرتحم عل

لقد شعرت ان الطقس كله قد تغري وأصبح الكون كله يف حالة حزن عميق وسكون 

 رهيب. 

بعد ان انتهت أيام العزاء عدت وانا مثقل جبراح غائرة ساهمت يف حدوثها بدون ان اخطو 

سجت خيوط اىل ذلك بقدم او امد له بيد او الفظ بكلمة، وامنا األيام واألقدار هي اليت ن

الذي عرفت نهايته ومل أكن على علم هذا احلدث العظيم والسفر الكبري الضخم 

ببدايته، خال ما مير بذاكرتي دون ان يستوقفها اال بعد ان قرأت الكتاب الذي وصلين 

وهو حيمل امسا مستعارا ليكشف لي عن حياة عاشت يف كنف جسد مأله احلياء وطوقه 

ا خفي عنه فضل ذلك اجلسد ان يرحل بصمت مل يفضح االمل وحينما رفع الستار عم

 سره اال املرض املربح. 

ام َمفسالم على من منح حبه للسالم، وسالم على مشى يف سبل الغرام حتى جترع احِل

 ورقد يف صومعة السالم. 
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 وجاء اخلريف

(11) 

                     

                       

بدأ ة من عمرها،  وهنا الثالثبعد مخس سنوات من زواجي رزقت بابنيت وداد، هي اآلن يف 

ببعض االختالفات يف توحي متعددة غريات تمبدأت و ،حل الرشدامرأول ل يف ودخال

يف هذه الفرتة وان هناك أمور كثرية بدأت تتغري يف حياتي، بوأيقنت  ،شؤون احلياة

ليس الشعور بالوحدة وبدأ يعاني من  ،شيئا ما تضعفبدأت صحة العم منصور حتديدا 

من حيث انه يعيش وحيدا ليس معه أحد، ولكن من حيث أنه أصبح يشعر انه يف زمن 

اليت تنتابه بني الفينة والفينة،  ات الصحيةكبعض الوعاىل جانب غري الزمن السابق، 

وعندما فتحت معه موضوع رغبيت يف  ،وكان دائما حيثين على االهتمام بأم أماني

وقال انه يشعر بضعف يف  ،البقاء معه بعض الوقت طلب مين ،االنتقال اىل بيت مستقل

فيما لو رحلت لي انه وقال  ،يف هذه املرحلة من حياته وال يفضل ان ابتعد عنه ،صحته
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ه ملك فإني سأجعل هذا البيت الكبري كل ،واشعر ان ذلك قد دنىانا من هذا العامل 

 . وافضل بقاءكم به حينما يصبح ملكا لكم ،وألم أماني ،لك

حتى القريب  ئعرضت عليه ان نأخذه يف نزهة على الشاطلطيف الطقس،  يوم غائم يف

 ئيف نزهة على الشاطبالفعل ، وابدى موافقته، وخرجنا اململة خيرج من حبسة البيت

كانت معنا و ،وهناك قمنا بصنع وجبة عشاء من السمك املشوي على نار احلطب

وعندما ثم احتسينا الشاي املدخن على مجر احلطب، ، وبعض املقبالت اقراص الرغيف

بشيء من العم منصور اهلادئ أحس ظر البحر نمب ناباهلواء الطلق، واستمتعنا شعر

سنة نوعا ما. وقد حتدثنا ومسرنا يف وكانت حالته الصحية متح ،النشاط واالنتعاش

وقصصت عليه نبذة من اخبار ابي العالء املعري، وقلت له هو حنوي جو شاعري بهيج. 

وهو من بلدة تسمى  ،امسه امحد بن عبد اهلل بن سليمان املعري ،شاعر ومفكرفيلسوف وو

اهلجري بع وكان قد عاش يف أواخر القرن الرا ،بالد الشامادلب بمعرة النعمان تقع يف 

ويعود اصله اىل قبيلة تنوخ، وقيل انه فقد بصره بسبب  ،اىل قبيل منتصف القرن اخلامس

باجلدري وهو يف الرابعة من عمره، وقد تعلم الشعر وهو صغري، وتعلم علوم الفقه  تهإصاب

ودرس النحو على يد أصحاب خالويه، وكان ملما  ،الشعرفنون والتفسري واحلديث و

، وقد رحل اىل الفطن وكثري الفهم والذكاءوكان ذكيا جدا  ،واالدب خبار التاريخأب

بغداد ونهل هناك العلم من كتبها، وبعد وفاة والدته اعتزل الناس، وقد عاش بعد 

وال يشرب اللنب. وكان  ،االعتزال زاهدا يف الدنيا، وقيل انه كان ال يأكل اللحم والبيض

كثري التشاؤم، وكان لديه شك يف كثري من األمور، وقيل عنه انه قال بأن الدين خرافة 

، وقيل انه يرى ان تقبيل احلجر األسود من خرافات األديان، ولكنه يؤمن ابتدعها القدماء

هاجم وامنا ي ،باهلل كإله خالق، وقد دافع عنه البعض بأنه ال يهاجم الديانات نفسها

أصحابها ويقول بان عقوهلم ناقصة. وقد نسبه بعضهم اىل الزندقة، وقال ابن اجلوزي 

 ، وأبو العالء املعري. ان زنادقة الدين ثالثة هم:  الراوندي، وأبو حيان التوحيدي
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 ويصفه الذهيب بانه الشيخ العالمة. 

يضا، ورسالة وله مصنفات هي: سقط الزند، وهو ديوان شعري، واللزوميات، وهو شعر أ

 املالئكة، ورسالة الغفران، وهي رسالة أدبية بعث بها اىل ابن القارح.

وشعرت انه كان يصغي اىل ما عجب العم منصور مبا ذكرته له عن ابي العالء، أوقد 

 هتمام بالغ. اأقوله ب

نوما بعد تلك النزهة ومننا  ،عدنا اىل البيت ،وبعد ان قضينا وقتا رائعا يف نزهتنا تلك

 جدا.  ئًاوهاد ،رحيام

***** 

 

مبا يعرف مبرحلة احلرب الباردة تقريبا يف هذه الفرتة حتديدا كان مير العامل كله 

اليت نشأت بني املعسكرين الغربي والشرقي، وكانت هذه الظاهرة قد أصبحت حديث 

الناس، يف املقاهي واالجتماعات اخلاصة والعامة، وكانت وسائل االعالم من صحف 

تبث االحاديث املطولة عن هذه القضية، كان املذياع الذي يقتنيه العم منصور  واذاعات

: كل اإلذاعات العربية يف ال يفارقه كل حلظة، وكنت كلما جلست معه يقول لي

فماذا يقصد  ،ربية تتحدث عن احلرب البادرةعوإذاعة لدن بالوالكويت  العراق ويف مصر 

حمرقة حرب وهي باردة، ان احلروب ال تكون اال هناك باحلرب الباردة، وكيف تكون 

 ملتهبة؟ بل و ،حارةو

 قلت له: هذا يا عم منصور مصلح يعين احلرب الكالمية والتهديد. 

 قال نسر بن سيار:  ،تعقبه احلربوقال: ليس هناك كالم عن احلرب اال 

 الم ـوان احلرب مبدأها الك        فإن النار بالعودين تذكى   
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 وقــــودها جـــثث  وهـام صار       ها عقالء قوم      فإن مل يطف

وقد حدث هذا  ،قلت له: إن احلرب الباردة هي مصطلح يتم استخدامه للتعبري عن التوتر

 إمرباطورية االحتاد السوفييت واالمرباطورية االمريكية وحلفاءهابني خالل هذه الفرتة 

اعات نبار أمريكا واالحتاد السوفييت قوتني عظيمتني متقدمتني يف الصتاعب ،األوروبيون

احلربية والتكنلوجية، والتسابق يف غزو الفضاء، وهذه احلرب الباردة هي حرب كالمية 

والبناء احلربي، وامريكا ترفض ما  ،مالحمها يف التطور الصناعيتظهر  ،غري مباشرة

شرتاكية الشيوعية القائمة يف االحتاد الروسي، وقد صاحب هذه الظاهرة يعرف باال

وحرب فيتنام، والعامل اليوم يقف على حافة اجنراف  ،أزمات متعددة مثل احلرب الكورية

لغربي اىل حرب عاملية، وتعترب هذه املرحلة هي مرحلة صراع وتوتر بني املعسكرين ا

وما حيدث يف والشرقي، وهناك اختالف يف وجهات النظر بني الرأمسالية والشيوعية، 

ألمريكا ودول أوروبا، واصبح العامل يعيش يف ظل تهديدات  اي يشكل قلقساالحتاد الرو

 نووية بعد قنبلة هريوشيما يف احلرب العاملية الثانية. 

رف حبرب عواليوم العامل  مير مبا يقد يدخل هذا املوضوع فيما يعرف باحلرب النفسية، و

األفكار بني املثقفني، وقد قامت أحالف هامة ومنها ما يعرف حبلف وارسو يف الكتلة 

تلة الغربية. ونشأ بعد قيام هذه االحالف ما يعرف باحلرب كتو يف الا، وحلف النالشرقية

 بالوكالة. 

 واملصاحل الدولية. كلها من االعيب السياسة  قال: هذه

 قلت: هكذا العامل البد ان تكون فيه حركات ضخمة حتدث عرب جمريات التاريخ. 

بل الذي يهمنا سالمة العرب  ،هنا تدخلت أماني وقالت: حنن ال يهمنا الشرق والغرب

 ب. وفحسب من شرور النزاعات واحلر
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فما حيدث يف  ،حدث حيدث على الكرة األرضية قلت: لقد اصبح العامل كله يتأثر بأي

كس متاما، فنحن أمة نتأثر مبا حيدث حولنا الغرب قد ميتد اىل الشرق، وكذلك الع

 فقد اصبحنا يف زمن خيتلف متاما عما كان سابقا.  ،ونؤثر فيما حيدث منا

جدا قال العم منصور: نعم هذا صحيح ما حدث يف فلسطني ومصر قد كان له دور هام 

 . ، وتغري الكثري من جمريات الناس االقتصادية واالجتماعيةيف حياة العامل العربي

قلت: يا أماني دعي العم منصور يتابع ما يسمعه يف املذياع، وال نشغله بقضية الصراعات 

 العاملية. 

قالت: نعم صحيح ولكن احلديث هو الذي جرنا اىل هذا االستطراد ألنه اصبح حديث 

 العام هنا ويف كل مكان.  يشغل الرأي

حتى صديقي هيثم أصبح يستمع إذاعة  ،قلت: نعم صحيح لقد أصبح هذا حديث الساعة

ز الراديو دائما على أذنه ليتمكن من مساع الصوت الذي ااهليئة الربيطانية ويلصق جه

 خيالطه أحيانا بعض التشويش بسبب بعد االرسال. 

 لليل يكون أكثر صفاء ووضوحا منه يف النهار. قال العم منصور: لكن صوت اإلذاعة يف ا

يشوبها ضعف، بينما فقلت له: ذلك حيدث بسبب ان املوجات القصرية اليت تعمل بالنهار 

 ء الطقس. واملوجات الطويلة تكون صافية بسبب برودة الليل وهد

ان تناولنا وجبة العشاء، ثم تفرقنا ليأوي كل منا اىل مضجعه هكذا كان حديثنا بعد 

 لنستيقظ يف صباح غد مشرق مجيل. 
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 وحدث ما كان متوقعا

(12) 

املمر بأن باب  تيف منتصف احدى الليالي وكنا نغط أماني وأنا يف نوم عميق شعر 

 حالة من االرتباك والفزعيف خلف الباب وتظهر يطرق، فتحت الباب فإذا أم أماني تقف 

نظر نعي لمفهيا تعال  ،وضع غري طبيعيفقالت لي: ان عمك منصور يف  الغري طبعي،

ال اقلت: سأحلق بك ح، ةروطفيه خعلى ما يبد فالوضع  ،وكيف نتصرففعل ن ذاما

أغلقت الباب ووراءها خرجت عدت ادراجي ونتعلت حذائي ثم اانصرفت مسرعة، عدت فف

  .خلفي بهدوء

وهو  يهالقيت نظرة سريعة علالعم منصور، ودخلت حجرة نوم وها على الفور، خلفاتيت 

 ولكنه كان متصلبا تهمن غيبوبيقه وتفحاولت  ،متاما وفاقد الوعي ،مستلقي على ظهره

وامسح على  ،تا من املاء البار واخذت ارشه على وجهه بهدوء، تناولت طسلوعياوفاقدا 

 . ابدا ولكن مل يكن يشعر بشيءوجهه 

 إلحضاروأذهب  ،وسوف اعود لغرفيت وارتدي مالبسي ،عندههنا ابقي  :قلت ألم أماني

ذا عندما عدت اىل الغرفة وجدت أماني استيقظت وسألتين ما ،يف احلال ة اإلسعافرسيا

 األمر؟ بك، ماذا حصل، وما 

ر سيارة احضوانا ذاهب إل ،قلت: والدك مير بأزمة صحية لكن ال تقلقي سيكون خبري

 . يف احلال وذهبت اىل غرفة والدها ت شاهلاداإلسعاف، نهضت مسرعة وارت

ومت نقل العم منصور على الفور  ،توجهت اىل مقر اإلسعاف واحضرت سيارة اإلسعاف

 وادخل املستشفى ومت ترقيدة يف غرفة العناية املركزة. 



134 
 

  .جللطة يف املختعرض وقالوا بأنه  ،مل يتمكن األطباء من افاقته من الغيبوبة

وحنن مربك، واضطراب  ،شديدكانت حالتنا النفسية خالل هذه الفرتة متر بقلق 

نام أال غرارا، وال نتناول من الطعام أال ما يقيم نكنا ال نرتدد من البيت اىل املستشفى، 

 اال يف ظروف صعبة جدالنا وكانت الزيارة ال تتاح أودنا حتى نستطيع أن نعيش فقط، 

جدا إللقاء نظرة من  اقصري ازيارته اال وقتباملركزة ال يسمح بسبب أن الذي يف العناية 

  خلف حواجز الزجاج. 

تعرض خالهلا ملضاعفات، تعرض الة قرابة ثالثة اشهر تلك احلبعد أن مكث على 

ضعف و ،واخنفاض يف الضغط ،هبوط يف التنفسمع  ،ويف الكبد ىفشل يف الكلفأصيب ب

  .غطي اجلثمانسجي وذلك  بعد. هائلبار الروحاسلم مل يلبث ان ثم  ،نبضات القلبيف 

ثم  ،الصالة عليهثم متت  ،حتنيطه وتكفينه اتمت نقله اىل حيث جرت اعدادبعد ذلك 

على منزل وحتى  ،عليناوخيم األسى  ،وعم احلزنيف مثواه األخري، الثراء اجلثمان ووري 

ومرت أم أماني بظروف فال ترى أال كل شيء يف غاية األسى ومنتهى الكآبة، العم منصور 

  سى عميق.أ، كان الكل يف حالة وأنا أيضا وكذلك أماني ونوال ،حزن عميق

، ووحدانا مجاعاتو تكانوا يأتون زرافامل ينقطع املعزون على مدى ثالثة أيام متواصلة، 

ويقدمون لنا التعازي واملواساة يف وفاة  ،كان بعضهم حيضر الطعام واملاء واملشروبات

 . ويدعون له بصادق الدعاء ،، ويثنون عليه بطيب الثناءفقيدال

وهكذا محلنا  ،والنفس الطيبة ،صاحب القلب الكبري ،ذا فقدنا الرجل الطيب اخلريكه

يف البيت وكل ركن غيابه االبدي، كانت كل زاوية وكل مكان  ءوشقابؤس فراقه، 

 . الذي كان ميأل ارجاء البيت وصدى صوته ،يذكرنا حبضوره

ولكن هكذا هي احلياة مهما طالت البد هلا من نهاية يتوقف فيها نبض القلوب، وتغادر 

 عز وجل.  كما قضى ربنا ،األرواح تلك األجساد، لتبعث من جديد يف املوعد احملدد متاما
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كانت قد حضرت الوالدة والعم أمحد بعد أسبوع من وفاة الفقيد وقدم اجلميع واجب 

 العزاء واملواساة، وبقي العم أمحد والوالدة يف ضيافتنا يومني كاملني. 

سألتهم عن أحوال اخلالة ليلى، فقالت الوالدة: انها خبري ولكنها قد فقدت بصرها يف 

ا ليست على ما يرام بسبب فقدها البنتها اليت كانت الفرتة األخرية وأصبحت صحته

 متأل عليها كل أوقات فراغها. 

شهر كامل على وفاة الفقيد مت تسجيل الوصية يف كتابة العدل اليت مضى بعد أن 

، ومتت بعض التغيريات يف إزالة صفةاأصبح مبوجبها البيت ملك لي وألم أماني من

حجرة خاصة يف بعض األثاث القديم ووضعة  بعض املمرات وترتيب احلجرات ومت مجع

ني وأخرى اواستبداله بأثاث جديد حبيث أصبحت احدى الغرف خاصة بنومي أنا وأم

ني ونوال، وغدى الرتتيب مناسب ومتوافق مع وضعنا العائلي الوداد وغرفتني ألم أم

  متاما. 

***** 

 

واألم، وننغمس يف خضم ظروف ومرت األيام ومرت الشهور، ثم بدأنا ننسى ساعات احلزن 

ح، ومثل ما أنها ال تدوم األفراح داحلياة وصخبها، ومشاغل البقاء، ومتاعب الكد والك

بق على حال من األحوال، فكذلك االتراح هيا األخرى تندرج يف طيات النسيان، ومل ُت

فراح مضت، وأتراح عصفت ثم انقضت، وهكذا امن ذلك أال لواعج الذكريات، فكم من 

و ديدن احلياة ومصري كل حي، فما يسري على األوائل من السف البد ان جيري على ه

 التوالي من اخللف. 

ولو كانت احلياة الدنيا حياة سرمدية ملا هلك من كان قبلنا، وملا فين من سيأتي 

بعدنا، فكم من األمم قد غربت وبادت، وكم من األمم ستأتي ثم سرتحل، كم من مدن 
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ثم اندثرت، كم من احلضارات كانت قائمة ثم أصبحت خاوية  وقرى وصروح شيدت

َعلى عروشها، قال ربنا عز وجل: )
 
َف
 
َك
 
َنَمَ يَ أ

 
َََةَ ريَ نَق

 
َأ

 
َهل

 
َكن

 
وَ اه َ َا

ِ َََه 
 
اوَ خ

َيَ 
 
َعَ ََة

 
َرَ َعَ ل وش 

َربَ اَوَ هَ 
ْ ََئ 

َعَ مَ  َط 
 
ََةَ ل

َوَ 
 
ََْصَرق

َمَ 
 
 (.  يدَ ش

ي آثار الفراعنة من ه كم منر على بقايا آثار من كان قبلنا من األمم ممن سبقونا فها

اهرامات ومدافن ومعابد، وتلك آثار البابليني والتدمريني وأهل سبأ وغريهم من األمم 

 هلكوا وبادوا وأصبحوا اثرا بعد عني. 

 

***** 

 

زارنا املعلم عيسى ذات مساء وقال لي انه يرغب يف التحدث مع أم أماني يف أمر هام، وبعد 

والتمر، طلبت من أم أماني احلضور فحضرت فحياها املعلم عيسى مت له القهوة دان ق

 عبداهلل، وانا لن أجد زوجة مناسبة ينوقال هلا: انين أرغب أن أخطب ابنتكم نوال ألب

 ألبين افضل من ابنتكم املصون. 

اني به وخبطوبة ابنه لنوال وقالت: وحنن كذلك لن جند افضل من ابنكم أمرحبت أم 

ن نود اعطاءنا فرصة بعض الوقت لعرض هذا االمر كهال وسهال بكم، ولالبار عبداهلل فأ

اقتها شخصيا على هذا االمر، وسوف أعرض األمر وعلى نوال، فأنت تعلم انه البد من وم

 عليها ويف حالة موافقتها املبدئية سوف خنربك بذلك. 

النهائي بعد : انه سوف ينتظر ردها شكر ها املعلم عيسى على موافقتها املبدئية وقال

 عرض االمر على نوال. 
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بعد ثالثة أيام أخربتين أم أماني أنها قد عرضت موضوع خطوبة املعلم عيسى لنوال 

إلبنه عبداهلل، وانه جيب ان تتم النظرة الشرعية بينهما واذا قبل كل منهما باآلخر 

 فستعترب اخلطوبة رمسية. 

حضر هو وابنه وزوجته مساء اجلمعة سي هاخربت املعلم عيسى برد ام أماني وقال لي: ان

 المتام النظرة الشرعية واجراء اخلطوبة رمسيا. 

يف مساء اجلمعة مت ترتيب األمور وجرى اعداد املشروبات وتهيئة اجمللس الستقبال املعلم 

 عيسى وأهله. 

واحد أخوان املعلم ومتت اخلطوبة وقبل كل من الفتى والفتاة حضر املعلم وابنه 

 اجراء حفلة خمتصرة بهذه املناسبة.  ببعضهما ومت

وبعد مضي شهر كامل من اخلطوبة مت اجراء عقد القران بني عبداهلل ونوال حبضور 

االهل واألصدقاء، ثم أقيم حفل الزفاف الذي حضره الكثري من األقارب واألصدقاء 

 رجاال ونساء وكان الفرح رائعا حيث اضيئت االنوار والشموع وامتأل اجلو واملكان

والغناء ودق الطبول، ومت اعداد عشاء الئق، وبعد انتهاء االحتفال انتقلت نوال  باألهازيج

حياة زوجية موفقة يسودها احلب اىل منزهلا اجلديد مع زوجها عبداهلل وكانت حياتهما 

 والوئام والتفاهم. 

: توقاللقد سعدت أم أماني بزواج ابنتها نوال وسرت بذلك وابتهجت ابتهاجا عظيما 

اجلديدة  هاولكن بعد اطمأننت على حيات ،لقد كنت منشغلة البال على مستقبل نوال

 ارتاح خاطري وشعرت بكثري من السعادة.  ،بعد زوجها

ان املعلم عيسى وابنه عبدا هلل من الناس الكرام الفضالء، وانا لست اخشي على نوال بعد 

 اليوم من أي شيء. 
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 د الظروف العصيبة اليت كنا منر بها. وهكذا بدأت حياتنا تستقر بع 

خرجيي معهد اعداد املعلمني يبلغ من العمر حوالي واحد  أحداهلل ابن املعلم عيسى  عبد

ة)س( نوعشرين عاما، خترج قبل عامني وعمل معلما يف احدى املدارس االبتدائية مبدي

احب جسم هو شاب خلوق ووسيم وظريف يف مالحة وجييد النكتة، ميي اىل الطويل، ص

رشيق، هو معلم رياضة، فهو شاب يهوى الرياضة ويعشق لعب كرة القدم، كان يشارك 

، يف األنشطة الرياضية اليت تقام يف مالعب إدارة التعليم وهو طالب يف املرحلة املتوسطة

    ويف مرحلة معهد املعلمني. 

وكنت احتدث يف حالي الثالثة عشرة اىل الورشة وهو صيب صغري عبد اهلل كان يأتي 

معه، وعندما انتقل اىل الدراسة يف معهد املعلمني مل يكن لينقطع عن زياراتي حينما 

 كنت ساكن يف امللحق التابع للورشة.  

بعض معدات الورشة وطلب  إلحضارذات مرة طلب مين املعلم عيسى السفر اىل العاصمة 

 عبداهلل ان يسمح له والده مبرافقيت فسمح له.  

السفر وتوجهنا اىل العاصمة ذات صباح مشرق مجيل، صعدنا احدى سيارات  اعددنا متاع

ة يف حوالي السابعة ينفقد غادرنا املداألجرة، كانت الرحلة تستغرق قرابة يوم كامل، 

صباحا ويف احد املقاهي اليت تبعد اكثر من مثانني كيلومرت توقفت السيارة وغادرها 

السري ويف حوالي الثانية  استئنافلشاي، ثم مت الركاب وتناولوا طعام اإلفطار وشرب ا

ظهرا مررنا أيضا مبقهى يف بليدة صغرية ليس بها اال عدد حمدود من البيوت وبعض 

اىل املقهى، تناولنا طعام الغداء عبارة املكون  باإلضافةالدكاكني القليلة وحمطة وقود 

قت بنا، قبيل املغرب بقليل صعدنا السيارة وانطلمن األرز والدجاج، وبعد اسرتاحة قصرية 

      وصلنا اىل وجهتنا.  
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كان املعلم عيسى قد زودنا بعنوان صاحبه الذي ارسلنا إليه، استأجرنا سيارة تاكسي 

ومبوجب العنوان وصلنا اىل منزل مضيفنا السيد عثمان الرباك، اخربناه اننا من طرف 

بيت من بيوت اآلجر القدمية، املعلم فرحب بنا وادخلنا جملسه العامر، كان يسكن يف 

دخلنا اجمللس املتواضع املفروش ببساط يعرف باسم احلنبل وهو بساط ملون باأللوان 

احلمراء والسوداء وكانت يف اجمللس خمدات كبرية نسبيا ومتاكي حمشوة بالقطن 

قهوة العربية والتمر، ثم احضر لنا وجبة عشاء والليف، قدم لنا مضيفنا فور وصولنا ال

األرز وحلم احلاشي واللنب احلامض والفاكهة. تناولنا العشاء برفقة السيد عثمان من 

واحد أوالده، وبعد العشاء احضر لنا فرش النوم وهي عبارة عن ما يسمى الطراحة، 

وخمدتني وبطانيتني. وكانت درجة احلرارة منخفضة ال تزيد عن مثان درجات فوق 

    يبا.     رالصفر تق

 اهلل للنوم العميق فقد كانت رحلتنا متعبة ومضنية. عبداستسلمنا انا و

يف الصباح الباكر استيقظنا وادينا صالة الفجر يف السجد اجملاور، وعدنا اىل حمل 

مبيتنا واحضر عثمان القهوة العربية والتمر واالقط، ثم احضر احلليب الساخن 

اليهما السمن البلدي احضر لنا الفول والعدس املضاف واغتبقنا منه، بعد ذلك بقليل 

والشاي. تناولنا وجبة الفطور ، ثم ذهب معنا اىل السوق وهناك  واحضر خبز التميس

شاهدنا حركة دائبة ونشاط مزدهر، سلمنا األغراض واستأجر لنا سيارة اقلتنا اىل 

موقف السيارات وقد رافقنا السيد عثمان اىل موقف السيارات، وبعد صعدنا السيارة 

ناحية وجهتنا ودعنا ومتنى لنا سفرا سعيدا ومحلنا سالمه واشواقه للمعلم ة اىل هاملتج

 عيسى. 

انطلقت بنا السيارة وكانت سيارة حتمل عددا من الركاب ال يقلون عن عشرة اشخاص، 

بعد حوالي ثالث ساعات من السري املتواصل توقفنا يف احد حمطات االسرتاحة القائمة 
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اء ومكثنا قليال من الوقت لشرب الشاي، ثم واصلنا على الطريق وتناولنا وجبة الغد

 بعض الوقت ولنا. سرينا وبعد العشاء ب

كانت رحلتنا موفقة وممتعة. وهي من الذكريات اجلميلة اليت بقيت يف الذهن 

 . تذكرني باملعلم عبد اهلل

 حدثين عبد اهلل ذات ليلة عن قصة سفره مع والده اىل العاصمة وقال بأن والده استأجر

سيارة لوري شحن بها بعض االخشاب وااللواح وعندما وصلوا اىل منتصف الطريق هبت 

معها رياح شديدن ومن حسن احلظ ان  نت معها أمطار غزيرة جدااعاصة هوجاء وك

العاصفة حينما بدأت تهب كانوا بقرب مقهى على الطريق، فأوقف السائق الشاحنة 

رة السيارة وبقينا حنن الثالثة أنا والوالد بالقرب من املقهى ولكن قال عجزنا عن مغاد

اخل قمرة القيادة أكثر ما ساعتني، كانت االمطار وحبات الثلج وهو ما يعرف دوالسائق 

الربد تقرع سقف القمرة قرعا متواصال وحتدث أصواتا جملجلة بقرعها العنيف، وقال 

صامدان يرددان التهليل والتكبري بأنه خان خائف جدا، ولكنه حينما يرى والده والسائق 

وذكر اهلل تعاىل وتسبيحه والدعاء بأن ال يريهم اهلل مكروها وان جيعل قوة املطر وغضب 

السماء على اجلبال واآلكام ومنابت الشجر، يشعر بشيء من الطمأنينة، كان الربق 

ء بصوت يلمع ويلعلع وهو يكاد خيطف االبصار، وصوت الرعد يزلزل الفضاء وميأل السما

نزول األمطار بدأ  وعندما بدأت الرياح ختف ويكاد يصم اآلذان، وخيطف القلوب،  شديد 

متقطعا توقفت الريح وبقي املطر يتساقط أن شعروا باألمان، وبعد رويدا رويدا، يقل 

، كانت األرض مغطاة باملياه والسيول جتري كاألنهار. قال فنزلنا من السيارة بهدوء

انت الشمس تنو من املغيب، فقال السائق: انه ال ميكننا مواصلة ودخلنا املقهى وك

الرحلة يف هذا اجلو املضطرب الغيوم املرتاكمة، فال ندري ماذا يفاجئنا، وأيضا رمبا 

كان تكون السيول قد أغلقت الطريق، ومادام االمر كذلك فال بد من املبيت هنا، 

املسافرون يف اجلانب الذي ليس املقهى قد تعرضت بعض اجلوانب منه للغرق، وجتمع 
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به غرق، ثم اشرتى املسافرون والركاب خروفا من صاحب املقهى ومت ذحبه وسلخه 

وطبخه وتعشينا عشاء نادر مل اكن قد طعمت مثل طعمه قط. كانت ليلة بالرغم من 

شدة قساوتها اال انها كانت فريدة يف ظروفها، بقي املسافرون يتحدثون أحاديث مشوقة 

 وكل منهم كان يقص جتربة مشابهة مثل هذه قد مرت به. وممتعة

استيقظنا يف الصباح وكانت السماء الزالت متلبدة بالغيوم والرعد الزال يزكم يف 

 الفينة والفينة. 

قامل عمال املقهى بصنع الفطور من الفول والعدس وصنع اخلبز الساخن والشاي 

واحلليب وبدأ الناس يتناولون وجبة اإلفطار. ثم هبت ريح شديدة وباردة ولكن بدأت معها 

تنقشع السحب، بعد أن الطقس يتحسن بدأت نطلق السيارات اىل وجهاتها، فصعدنا 

الكثري من املتاعب يف الطريق الذي تعرضت بعض  السيارة وواصلنا رحلتنا، وقد صادفنا

األجزاء فيه للسيول، وكانت بعض السيارات تنغرز يف الطريق ولكن كان حيدث تعاون 

من أصحاب السيارات مع بعضهم البعض فكانت كلما تنغرز سيارة يف الوحل كان 

يتم جتاوزها  يتعاون الكل إلخراجها، كانت املسافة اليت يتم قطعها خالل اربع ساعات ال

 أكثر من عشر ساعات. اال بعد 

 وبدال من قطع املسافة يف يوم كامل استغرقت رحلتنا ثالثة أيام ونصف. 

كنت قد واجهت الكثري من العنت واملشقة والوعثاء ولكن كنت مسرورا باحلداث اليت 

 واجهتنا يف تلك الرحلة فقد تكرت يف نفسي ذكريات ومشاعر ال تنسى. 

صة الرحلة اليت قصها لي عبد اهلل ومتنيت لو كنت مصاحبا له ولوالده سعدت جدا بق

يف تلك الرحلة اململوءة باحلداث واملفاجئات اليت بقدر ما هي خطرية اال انها رائعة 

 خاصة وانه مل ينتج عنها ما يسوء من العواقب. 
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***** 

 

 ااملرحلة تشكل مصدركانت إذاعة اهليئة الربيطانية الناطقة باللغة العربية يف تلك 

اىل سرعة  باإلضافةجدا وينطوي على مصداقية ال بأس  يزامم اوثقافيهاما  ااخباري

نقل احلدث حيث كان مراسلوها منتشرون يف كل بقاع العامل العربي، كان رئيس 

كان هناك قسم يسمى والقسم االخباري بها املدعو غازي البندك صاحب نشاط فذ، 

)هنا لندن( هي املرجع وخاصة من قبل القادة الكبار اخبار  ، كانتقسم شؤون الساعة

سمع دقات ساعتها الشهرية،   ان نالذين حيرصون على مساع ما تبثه تلك اإلذاعة بعد 

االهتمام بالفن أيضا اىل اجلوانب اإلخبارية  باإلضافةكان  .وكان هناك مجيل عازر 

 . وإذاعة السهرات مع ام كلثوم وعبدالوهاب وفريد

قد باجلملة فإن اإلذاعة الربيطانية لعبت دورا مهما وبارزا يف الثقافة العربية، وكانت و

وخدمات إذاعية مميزة يف جمال م وقد حققت تطورات 1922يف عام تلك اإلذاعة أسست 

البث اإلذاعي وإيصال الصوت االخباري اىل مجيع البلدان يف العامل العربي. وكانت 

مصدر لنشر االخبار يف العامل، وكانت بداية البث  أكربرب تعترب إذاعة قانونية وتعت

نب السياسية ام. وقد عنيت اإلذاعة باجلو1938وجه اىل الشرق األوسط يف عام العربي امل

       واألخالقية، وكان هلا مجهور كبري وعريض يف العامل العربي.  

وكنت قد ذكرت ان املقاهي تهتم بوضع جهاز الراديو يف املقهى ليستمع رواد املقهى اىل 

ما تبثه اإلذاعات، وبعد ان مت افتتاح القناة التلفزيونية مت استبدال املذياع جبهاز 

بدل ان يتحلق الناس حول املذياع اصبحوا يستمعون ويرون ما يبث يف وتلفزيون 

 التلفزيون. 
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كلها ال يوجد فيها جهاز تلفزيون، أوال لعدم كثرة انتشاره وثانيا لغلو  جل البيوت او 

 مثنه، فقط كان يتم االكتفاء بالراديو.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



144 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



145 
 

 ما الذي جرى

(13) 

ت مدينة )س( ذات صباح على جرمية القتل اليت وقعت بالقرب من املقهى والنزل قافا

 الذي يعمل به هيثم. 

قعة بالقرب من النزل الصغري الذي جبوار املقهى االويف احدى املمرات الضيقة واملظلمة 

ال بعدة طعنات أودت وافاق الناس على جثة صائغ اجلواهر اليمين حمسن الضماري مقت

حبكم قرب هم بومت القبض على املشتبه  ،حبياته، مت حضور الشرطة وطوقت املكان

ومت االشتباه يف عامل  ،وهم عامل النزل وعمال املقهىسرح اجلرمية، متواجدهم من 

 ع اجلرمية. ووبني اجملنى عليه قبل يومني من وق هحبجة انه قد حصل خالف بينالنزل 

لعدم عمال املقهى سراح وبعد يومني مت اطالق  ،جندع عامل النزل وعمال املقهى السوا

بينه  حصلالف الذي وبقي عامل النزل قيد السجن بناء على اخلتوفر ما يفيد اتهامهم، 

وبني اجملين عليه، ولكن هيثم انكر انه هو القاتل وقال ان اخلالف الذي حدث بينه وبني 

 ألن يقتله. منطقيا اجملين عليه مل يكن دافعا 

يزي القارئ تتذكر انه مت التنويه يف الفصل األول ان هيثم كان له أخ من لعلك عز

ويضمر بعض اخلبث واحلسد، وهو شخص األم يدعى إمساعيل، وكان إمساعيل اناني 

كان إمساعيل قد شوهد قبل اكثر كتوم وقليل الكالم، وال حيب االختالط بالناس، 

وعند سؤال هيثم عن أخيه  ،حيانيف بعض اال من شهر وهو يرتدد على هيثم يف النزل

، وقال اآلن عرف اين هوي ذكر انه مل يره منذ شهر تقريبا، وال من قبل احملقق إمساعيل 

العمل  يتوفر له وهو يتنقل بني احياء املدينة، حبسب الظروف اليت ،بأنه يعمل يف البناء

 . واحيانا يف أطرافها وهكذا ،يف البناء من خالهلا، فأحيانا جيد عمل يف وسط املدينة
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 ومل يتم العثور عليه. احملتمل تواجده بها مت البحث عن إمساعيل يف مجيع اجلهات 

يل وبني حمسن الضماري عهل توجد عالقة بني امساعليه ومت سؤال أقارب اجملين 

 فذكروا انه ال علم هلم بذلك. 

ان احلي، وهل توجد بدأت الشرطة حترياتها بدقة شديدة عن عالقات حمسن مع سك

 نهم او بعضهم خالفات قد تؤدي اىل مسألة القتل؟ بيبينه و

وال زال البحث جاريا عن إمساعيل الذي اختفى من املدينة  ،الزالت التحريات مستمرة

 فجأة. 

هيثم زرته يف السجن، وسألته عن سبب اتهامه يف  يعندما علمت بالقبض على صديق

 قتل الصائغ؟ وهل له مصلحة يف  ،هذه القضية

وهو مظلوم  ،وليس له أي مصلحة يف ذلك ،فاخربني انه مل يقم بقتل حمسن الصائغ

وان الشرطة اشتبهت فيه جملرد اخلالف الذي وقع بينهما وانه خالف بسبب شخص قام 

الصائغ باسكانه بالنزل ملدة ثالثة أسابيع بعد ان ضمنه يف سداد قيمة اجرة النزل اال ان 

بغياب الساكن وانه مل يدفع  غوان هيثم اخرب الصائ ،نزل ومل يرجعالساكن غادر ال

 ،ان عليه االنتظار حتى عودتهالصائغ . فقال له ، ومل يرجع منذ ثالثة اياماجار النزل

 وقال هيثم: قلت له وان مل يعد فمن املسؤول عن تسديد قيمة االجار؟ 

 ل. قلت له كيف يكون هو املسؤول وانت قد ضمنته؟ وهو املسؤانه  غقال الصائ

 . كامال لك قيمة االجار سأدفعيرجع بعد شهر مل ان  :قال

وان مل تدفع ما ضمنته فسوف يغرمين صاحب النزل قيمة  ،ان الشهر كثري :قلت

 .وخيصمه من مرتيب ،جياراال

 قال: اذا غرمك صاحب النزول فسوف ادفع لك كامل املبلغ. 
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يعلم عما حدث يكن وصاحب النزل ال عليه وقتل اجملين ولكن هكذا وقعت هذه اجلرمية 

 وال عن املبلغ الذي بقي بذمة املستأجر.  ،بيين وبني الصائغ

 مت سؤال هيثم عن اسم املستأجر فذكر ان امسه عامر اليمين. 

وتوفرت بعض االخبار انه  ،ومل يتم العثور عليهعامر اليمين مت البحث عن املستأجر 

 ذهب اىل مكة املكرمة لغرض خاص به وسوف يعود. 

وقال  ،ومت التحقيق معه ،ومت جلبه اىل الشرطةووجد النزل مغلقا، عامر عاد املستأجر 

وهو ميين  ،الوقتومكث عنده بعض ويدعى فائز انه ذهب لزيارة احد اقاربه مبكة 

وبسؤاله عن عالقته باجملين عليه افاد انه يعرفه ألن والده من نفس القرية  ،اجلنسية

وهرات خلربة ولكنه قدم اىل املدينة وهو صيب صغري وعمل يف صياغة اجمل ،اليت يقيم بها

 والده يف هذا اجملال. وبقي يعمل هنا منذ أكثر من أربعني سنة. 

وهل كان يف ضيافته مبكة  ،بعامرومتت مساءلته عن عالقته  ،صديق فائزالمت احضار 

 ليلة وقوع اجلرمية؟ 

وانه ال عالقة له بتلك  ،فأكد ان عامر كان يف ضيافته ليلة وقوع اجلرمية فعال

 اجلرمية. 

   ا باجلرمية. ممت اخالء سبيل عامر وفائز بعد ان ثبت عدم عالقته

اتى اىل مقر الشرطة شخص شاحب الوجه ثالثة أسابيع على سجن هيثم مرت بعد ان 

ه بشرتتظهر عليه آثار حرارة الشمس اليت حولت لون  ،اشعث الشعر صاحب بنية مكتنزة

وظهر منظر يديه وهما خشنتان ومغربتان وقد  ،داكن احملرتقاألمسر الاىل اللون 

وينتعل حذاء  ،متسخة ومهللةوكان يرتدي ثيابا  ،تشققت أصابعه بتأثري العمل الشاق
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بثوب من القماش املتهالك، فقال: اريد مقابلة رأسه ويعصب  ،قدميا ممزقة اطرافه

 رئيس الشرطة. 

 سأله خفري الباب من انت وماذا تريد؟ 

 وخاص.  جدا قال انا امسي إمساعيل وأريد مقابلة الرئيس ألمر هام

 الرئيس. ، فدخل وطلب مقابلة مسح اخلفري له بالتوجه اىل مكتب االستقبال

وأمر أحد اجلنود باخبار الرئيس عن  ،اقعده صف الضابط املسؤول عن مكتب االستقبال

 طلب الزائر ملقابلته. 

 عاد اجلندي وصحب الزائر وادخله على الرئيس. 

 سأل الرئيس ضيفه عن حاجته؟ 

 ة الصارخة. أجافكانت املف

 . األهمية واخلطورةى ان اخربك عن أمر هام جدا، بل ويف منتهقال إمساعيل: اريد 

 دج إمساعيل بنظرات حادة وصارمة: قل ما عندك بدون مقدمات. قال الرئيس وهو حي

كل ذرة من جسد على واخلوف على مالحمه ورتباك والتوتر بدأت تظهر آثار اال

ثم قال: واضح، ارتباك واضطراب خوف ومن إخفاء ما يعرتيه  تهرغم حماول ،إمساعيل

الصائغ حمسن قتل اجملين عليه حبادث ة عالقيت صك قيلعاقص أريد أن اعرتف لك و

ي كنت اعمل ذالعمائر المالك علمت من احد أصحاب قد يف بداية األمر فأنا اليمين، 

وكنت اعمل معه وأقيم  ،يقيم يف أقصى شرق املدينة، وهو كهل ستيين معه يف البناء

انه ذات مرة عرفة قوية، وقال لي ونشأت بيين وبينه م ،لفرتة زادت على مثانية أشهر عنده

ويسكن معه وكان مالزما له فرتة من الزمن،  ،سبق ان عمل مع الصائغ وهو شاب صغري

هرات والصائغ حمسن ال يرتك اجملان طريقته اخلاصة وعرف ب يف ملحق تابع له،
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يف صرة بل كان حيمله معه  ،وال يف منزله ،يف الدكان، يقوم بصياغتهالذي ب هوالذ

 واذا ،ثم يضعها يف وعاء خاص حتت سريره ،أحدا أبداعنها وال خيرب  ،خاصة خيبئه فيها

ان عالية رله جداىل حوش صغري قبيل الفجر كان ينسل نيام الناس كلهم كان 

ط به أشجار كبرية، يوحت ،مباشرة خلف منزلهيقع على ستة أذرع، و زيدومرتفعة مبا ي

يف حفرة مغطاة اخلها قدر كبري حناسي دوب ،حجرة ذات باب حمكم جدالة داخبو

غطاءه ثم حيكم  ،رات والنقود الذهبيةهواجملالقدر النحاسي اخل يضع بدفبالرمال 

يف واذا رغب يف وضع أو أخذ شيء من الكنوز احملفوظة  ،ويعيد الرمال على فوهة احلفرة

وقد  ويضع أو يأخذ ما يريد ويعود اىل منزله، ددتلك احلجرة ينسل يف الوقت احمل

استطاع اكتشاف هذا السر حينما الحظ الصائغ خيرج يف ذلك الوقت خفية ثم يعود، 

وشاهد ىل السطح اوعندما خرج ذات مرته يف الوقت احملدد صعد بهدوء تام  ،فراقبه

الغرفة وترك بابها  اشعلها عندما دخلالصائغ وهو يدخل الغرفة وحيمل يف يده مشعه 

يف املكان من الذهب واجملوهرات ثم وضع ما معه  ،واكتفى باغالق باب احلوش ،مفتوحا

ثم خرج واحكم اغالق باب الغرفة وباب احلوش وعاد، وقبل ان يدخل كان  ،املخصص

كل من الدكان والبيت واحلوش  وكانخمدعه ومل يشعر به أحد،   الصيب قد عاد اىل

متالصقة يف مكان واحد يفصلها من ناحية املنازل من قبل الواجهة ممر مقامة بصفة 

من وخلف احلوش والدكان واملنزل كان يقع سوق املدينة الكبري املبين  ،ضيق صغري

طل من جهة أو فتحة تمنفذ  وال يوجد أي ،باحلجارة البحرية القدميةجهته اخللفية 

ران اخللفية دكانت ترتفع اجلمن اخللف، وواملنزل اخللفية املالصقة للحوش السوق 

كما  ،تفتح واجهاتها على اجلهة الثانيةبينما  مبستوى جدار احلوش،ين السوق بمل

يقع احلوش بني البيت و ،الشمال نحتيط البيوت بالدكان والبيت عن اليمني وع

الوصول اليه اال من خالل الباب  تعذريجدا وويعتربيف حمل آمن  ،من اخللف انكوالد

عقدت العزم على اهلجوم على الصائغ وأخذ بعض الذهب وقد للحوش، الوحيد الضيق 

ليلة وقوع احلادثة يف زاوية يف كمنت لك الغرفة، فيف الوقت الذي خيرج فيه لوضعه يف ت
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 منيريد الدخول وهو وعندما شاهدت اجملين عليه ينسل من باب منزله  ،املمر املعتمة

برهة وبقي تجه اىل باب احلوش، يقبل ان وقد وقف يتحسس أي حركة  ،احلوشباب 

 ه دون أن يراني،، وكنت أراان ال احد يراهمن فت ميينا ومشاال ليتأكد تيلمن الوقت 

طعنته باخلنجر اليت كانت باشرته وو ،انقضضت عليه كالربق من الزاوية املعتمةف

بعد ثم ، وكتمت فمه وأنفه بقطعة قماش مسيكة كانت معي، معي عدة طعنات قاتلة

زعت الصرة من حتت ثيابه وفررت ال الوي على شيء، وبعد ان تان ،دداتمأن سقط م

وعمدت اىل حمل مناسب بني القوارب  ،البحر رميت اخلنجر يف البحراستدرت من ناحية 

ثم  ،حتى ظهر نور الفجرالبحري املرسى ئ بالقرب من الشاط جبوارالقابعة التالفة 

وهناك خبئت الصرة يف األرض ووضعت عليها بعض  ،جتاه البيت الذي اعمل بهوليت 

وموهت املكان استعدادا لنقل  ،عييعملون م نمواد كسر البناء قبل ان يأتي العمال الذي

أتيت اىل النزل لزيارة أخي هيثم علمت انه قد مت ان ولكن بعد  ،اجملوهرات اىل حمل آمن

فخشيت ان تطول مدة اقامته يف السجن وهو برئ. وبعد تردد شديد وقلق  ،القبض عليه

الة يد العدلتأخذ  ،نفسي وتأنيب ضمري قررت احلضور اىل هنا واالعرتاف جبرمييت

 . واغواني الشيطان ،به ليإقامة احلق علي بعد ان سولت لي نفسي ما سولت جمراها ب

يف األرض جبوار جذع شجرة تقع يف مكان بعيد عن يف حفرة اما الصرة فقد أخفيتها 

   املدينة على الطريق املؤدي اىل إحدى القرى البعيدة. 

امل قواي العقلية املعتربة شرعا. وانا بك ،وها أنا اعرتف لك يا سيادة الرئيس بكل شيء

 وأقض ما أنت قاض.  ،وضعين يف حملهسراح أخي الربيء  فأطلق

ووضعه يف السجن والرتيث يف اطالق سراح  ،أصدر الرئيس االمر بتسجيل اقوال املتهم

 هيثم اىل املساء. 

 بالقصة اليت قصها على الرئيس كاملة. أخوه مت اطالق هيثم بعد ان اخربه يف املساء 
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حينما التقينا يف  ،هيثم هذه القصة بعد خروجه من السجن مباشرةلي هكذا نقل 

قدم عليه اخوه إمساعيل من العمل أاملقهى. وذكر لي انه مستاء جدا ومتأمل من الذي 

ن والتصرف االمحق، وكان يف حرية بالغة وهو يروي لي هذه القصة، وكيف ا ،الشنيع

واغواه الشيطان على ارتكاب هذه اجلرمية  ،ه اقدم على أمر فضيع مثل هذا االمراأخ

 النكراء. 

بقتله  يذي يقضمل ميض كثري على بقاء إمساعيل يف السجن حتى صدر احلكم ال

مع تأجيل تنفيذ احلكم حتى يبلغ ابن القتيل القاصر سن الرشد بعد عشر  ،قصاصا

 سنوات من تاريخ صدور احلكم. 

    ور احلكم ضد القاتل. دالستار على هذه القضية بعد ص أسدلهكذا 

 ،والقاتل إمساعيل ،دار الكثري من اللغط واهلرج واملرج حول مقتل حمسن الصائغ

ذلك لم رِّجموخاض الكثري يف التعرض هلا بني  ،وأصبحت تلك القضية حديث الناس

كان يفعله اجملين عليه من حرصه وبني من ذهب يطلب التأويل ملا له،  االفعل وشنع

ويقض  ،نومهموعدم االنفاق على الفقراء واحملتاجني ممن يؤرق العوز  ،على كنز املال

موال ويبخل بها على امثاهلم. ثم تكون يف النهاية هذه وهناك من يكنز اال ،مضاجعهم

  . وهو يستحق هذا املصري كما حيرم غريه بسبب حرصه وجشعه ،النتيجة، فيحرم نفسه

لكن تبقى النفوس هي النفوس، والقناعات هي القناعات، كما تبقى احلياة فيها اخلري 

وفيها الشر وفيها البار وفيها الفاجر، وفيها الظامل لنفسه او لغريه، وفيها العادل والورع 

 والعاصي واجملرم وهكذا هي مشارب الناس وسلوكياتهم. 

***** 

او النفس لو نظرنا يف موضوع فيما املسألة: قلت يف وقفة تأمل مع نفسي حول هذه 

فالروح مثال حينما سؤل  ؟ام ان بينمها فرق ؟هي شيء واحد والروحالنفس هل  ،الروح
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وهذا اجلواب حيمل  ،فهي من أمر اهلل تعاىل ،البابذا هنا اجلواب منهي للسؤال ومغلق هل

عدة أوجه، منها ان الروح أمر خاص باهلل تعاىل، ومنها أن الروح أمر من أوامر اهلل يأمر 

وليس هناك ما يستلزم ضرورة اجلواب لتعلق تعبدي حيتاج  (كن فيكونمبدأ )به من 

 اىل بيان هلذه املسألة. 

وروح الشيء هو جوهره وخالصته،  .وهي حكم اهلل وامره ،وتؤنثويف اللغة الروح تذكر 

 ،أي عدو ذاته (اجلاهل عدو نفسه)ويقال  ،تدخل يف معنى الروح أيضافأما النفس 

)تعلم ما نفسي وال اعلم  قال اهلل حكاية عن عيسى ،هي شخص الشيء وحقيقتهالنفس و

ويطول الكالم فيه، عقد جدا، والبحث يف هذه املسألة مما نفسك( ومل يقل ما يف روحي، 

فنقول: فاضت  ،ولكن اخلالصة انه ميكن ان تطلق لفظة النفس واملقصود بها الروح

النفس  :ولكن عند التدقيق والتخصيص ميكن ان نفرق فنقول مثالأي روحه، نفسه، 

والنفس اللوامة، والنفس اليت حرم اهلل قتلها اال املطمئنة، والنفس األمارة بالسوء. 

ق، ونهى النفس عن اهلوى، ونفس وما سواها، وال جتزي نفس عن نفس شيئا، وهذا باحل

 . يف بيان شخص الشيء وحقيقته هو مقام التخصيص

وباجلملة فالروح عندما ختصص وتنحصر يف معنى املادة احلية فهي سر البقاء واحلياة، 

       . شرت إليهالذي ا من هذا اجلانبتعمم فقد تدخل يف املعنى العام للنفس  دماوعن

ام تبقى خملدة فبعضهم يعتقد وهناك خالف بني العلماء يف مسألة النفس هل متوت 

م يعتقد انها تفارق اجلسد ثم تتصل هان النفس متوت وتفارق اجلسد بعد موته، وبعض

بالروحانيني ويقصد من خلقهم اهلل روحا بال جسد. وعناك من يعتقد ان النفس تبقى 

عدمها من خيل خالدة كابن رشد واستدل بقول الغزالي بأن النفس ان عدمت مل 

ان تعدم مبعنى عدم ضد موجود، او تعدم أو  ،ان تعدم مع اجلسد فإماثالثالة أحوال: 
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وقيل ان هذا باطل ان تعدم مبوت اجلسد فاجلسد آلة وفساد اآللة ال يعين درة القادر. بق

  فساد مستعملها. 

وكل هذه االقوال معتمدة على القياس العقلي وليس على برهان فيه تفصل للمسألة 

 بأدلة ال تقبل الشك او الرتجيح. 

ال قطع بها، ال سيما وعليه فإن القضية تبقى مثار حبث وليس بالضرورة أن تصبح جم

وأن االنسان قد أعفي من هذا اجلانب جبواب قاطع من احلق جل وعال. ومهما حاول 

فسيبقى عاجز عن العثور على الدليل الذي يثبت حقيقة ما يدعي صحته، او القطع به 

 بأي حال من االحوال.  

وليس الناس من التبعية فما من ضري فيما هو من شأن الدنيا،  ىأعفوطاملا أن الدين قد 

وسواء كانت الروح خالدة او غري عالقة باألمر األخروي الذي هو مناط ثواب أو عقاب، 

ويفسد وهو اآللة خالدة فمجال تفاعلها ونشاطها هو اجلسد، واجلسد حينما ينعدم 

دور وسواء  لروحسدت اآللة، فلم يعد لاليت ال تؤدي الروح دورها اال من خالله، أما وقد ف

قتضي وجود روح والذي ال ريب انها تاجلسد للحياة من جديد  ةفعود ،خلدت ام انعدمت

ها او خيلق ،سواء كانت معدومة ثم حيييها ،خلق اجلسد ليس بعاجز ان يوجد الروح فيه

عدم  من جديد مثلما أعاد خلق اجلسد. فما جدوى البحث عن اثبات هذه املسألة من

 اثباتها؟ 

      وما من برهان.  ،للربهان امفتقر افضولي اث وقد يكون حبثإذن فاملسألة جمرد حب
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 وأخريا يلتم الشمل                             

(14) 

وعن  ،فتحهتناقل الناس يف حينا خرب فتح الشارع الذي اعتزمت اجلهات الرمسية على 

وقد منى اىل علمي ان الشارع  ،يمر الشارع على منازهلمسملن منحه التعويض الذي سيتم 

من انتشار هذه االخبار، فيه بيتنا, وبعد فرتة وجيزة يقع قد يتم فتحه عرب املوقع الذي 

تقرر هدم منزلنا وتعويضنا مببلغ بأنه قد ومت ابالغي  ،مت استدعائي اىل اجلهة املعنية

والتقدم بها لرفعها جلهة التعويض،  ،وان علي اكمال األوراق املطلوبة ،ب وجمزئمناس

اشرتينا التعويض،  نا، وبعد استالم مبلغل ومت صرف التعويض ،وقد مت ذلك بالفعل

 .يقع يف حي جديد ا،ونظيف اواسع ابيت

اذا مل  ،ةوطلبت منها أن تنتقل اىل احلياة معنا يف املدين ،وأخربت الوالدة بهذا اخلرب 

 يكن هناك مانع حيول بينها وبني هذا االمر. 

ص الدور األول يصيتم ختوسوف  ،ومكون من دورين ،البيت واسع وكبريووضحت هلا ان 

 . ليلى ةخاللول ،هلا

  نا.خاص بالدور الثاني ا فسيكون نأوأم أماني أما  

ريثما يتمكن العم  ،طلبت اعطاءها مهلة من الوقتلكن و ،وافقت الوالدة على طليب

ورمبا بعد ان يستقر يشرتي هو اآلخر  ،ونقل جتارته اىل املدينة ،امحد من ترتيب أموره

 منزال جماورا. 

وصلت الوالدة والعم أمحد  ،بعد ان مضى شهر كامل على انتقالنا اىل البيت اجلديد

 . واحدمجيعا يف بيت  أصبحنار األول، وهكذا ويف الد هماومت سكن
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فأصبحنا اسرة واحدة نعيش يف بيت  ،تمعت االسرة بعد زمن من التفرق والبعدوهكذا اج

 وأصبحت حياتنا حياة مملوءة بالسعادة والسرور.  ،وننعم باأللفة واملودة ،واحد

وعرض علي ترك العمل يف  ،ومت افتتاحه ،وقد قام العم امحد باستئجار حمل جتاري

 او باملشاركة.  ،جرالربيد وان اشتغل معه يف جمال التجارة إن رغبت باأل

 معه يفعرضت ان ادخل شريكا  ،ومبا انه قد توفر معي مبلغا من املال بعد شراء البيت

 . ، فرحب بذلكاجملال التجاري

تسري اجلهود بدأت و ،لعملا ةرادا تمت ابرام عقد الشراكة بيننا يف اجملال التجاري، وبدأ

  .احمللالعمل داخل تنشيط حركة حنو  وتتوحد

وكان احملل  ،رياد االقمشة وبيعها باجلملة وبالقطاعيتيف جمال اسالنشاط وقد كان 

 ودخال وفريا. يدر علينا مكاسبًا حمرتمة 

***** 
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أمحد انين ارغب يف بعد مضى عام كامل على العمل يف جمال التجارة. قال لي العم  

ان  دقد عرضته للبيع وهذه فرصة او تهشراء البيت املالصق لبيتكم، فقد علمت ان مالك

 ال تفوتين. 

متت مقابلة دالل العقار وسألناه عن مثن البيت املعروض للبيع فاخربنا بالثمن وبعد 

لبيت على بيع البيت واشرتى العم امحد ا ةضات ال بأس بها متت موافقة املالكاومف

ومت تأثيثه باألثاث الالزم من وكان مكون من دور واحد وفناء متسع به حديقة صغرية 

غرفة من خزانات مالبس وسرر وارائك ومطبخ متكامل ومت ختصيص غرفة قريبة 

 الوالدة للخالة ليلى وانتقلت العائلة اىل املنزل اجلديد. 

نتحلق ومنزل العم امحد اء يف فنعندنا يف البيت أو تقريبا جنتمع كل الليالي  يف 

اجللسات ، ومثل هذه األحاديثونتبادل شتى شؤون  وممتعة،نقضي مسامرات رائعة ل

 يف الذاكرة عبق خاص وذكرى مجيلة.  ككانت ترتاليت واملسامرات 

على سريرها لك ان تتخيل عزيزي القارئ كيف تتكئ الوالدة على جنبها األمين، وهي 

شجرة والزاهية وهي املوان األاخلاص بها املغطى بفراش قطين نظيف ومسيك ذو 

، وهي ال ترى أحدا احلريرية مصغية ملا يدور باهتمام، وتضع اخلالة رأسها على الوسادة

تسند ظهرها أم أماني  ال تسمعها تطلب اعادتها، بينما والكلمة اليتع اوامنا تكتفي بالسم

على األريكة الفاخرة وتنصت وهي حتتسي فناجني قهوتها املفضلة املبهرة باهليل 

وهو يدير مسبحته بني انامله تارة وتارة  والعم أمحدوالقرنفل وقليل من الزجنبيل،  

وحنن نتناول اكواب  عتدال، أما أنا وأماني فيمكننا اجللوس يف ابني خرزاتها عيقرق

 الشاي اخلالي من السكر، ونقضم بعض املكسرات احملالة بالسكر او بالعسل الطبيعي. 

ما هو كانت احاديثنا تتناول كل ما جيري يف اجملتمع، فتارة خنوض يف عامل كل 

يف شؤون احلياة اليت الذي جيري ويطرأ جديد من أمور التجارة والبناء والتطور والتغري 
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عامل التطور الصناعي، من وتزخر مبا يستجد فيها أت تتغري حبسب الزمان واملكان بد

وتارة نعرج على ما جيري من االحداث العاملية وما جيري من اخبار السياسة واخلالفات 

وتارة كنا نصغي اىل ما يبث عرب االثري فيلتقطه جهاز الراديو اليت حتدث بني الدول، 

احلرب العراقية بأحداث  ون يف تلك الفرتة مير ناس، كان الالقابع بيننا على املنضدة

 اإليرانية وأيضا قضية فلسطني املزمنة. 

من شهر سبتمر غزا رئيس العراق  22يف : تأماني عن حرب العراق وايران فقالنا تحدث

وذلك بسبب التنازع على أراضي شط العرب بني  ،ايران يف اعقاب والدة الثورة اإليرانية

، وكانت احلرب ال زالت سجاال اىل اآلن، وقد استوىل العراقيون على خرمشهر اجلانبني

ولكن استعادتها القوات اإليرانية، وهناك أيضا حرب الناقالت والسفن اليت كانت تبحر 

 املياه اإلقليمية. وكذلك ما جرى على جزيرة الفاو. يف 

احلديث عن احلروب اليت قامت بني العرب من جهة وإسرائيل احلديث جرنا اىل وهذا 

احتفنا العم امحد حبديثه عما يتذكره مما مسعه عن الثورة  وحلفاءها من جهة أخرى.

بسبب التحالف الذي مت بني شريف مكة احلسني العربية اليت ذكر انه مسع انها قامت 

دت اجلمعيات العربية يف الشام قيام تلك الثورة، بن علي وبني االجنليز ضد االتراك فأي

االحتاد مجعية وكان هناك شعور لدى العرب بالظلم الرتكي، وما حدث أيام قيام 

الذين فتحوا باب  والرتقي الرتكية. وهي مجعية سيطر عليها يهود الدومنة واملاسونيون

 الليالي املبهجة. كهذا كنا نتسامر ونقضي أوقات أحاديثنا يف تلك . اهلجرة لليهود

***** 

وقد ساهمت تلك السيارة قتنى العم امحد سيارة خاصة واستأجر سائقا هلا. اقد كان 

البضائع من لكثري وخاصة نقل اوالنقل  ،االستفادة يف التنقلخدمات يف بالكثري 

 . اليت نديرها حمالت التجارةاىل ستلزمات املو
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وتعمل على خدمة  ،وترتيبهالبيت وتنظيف  يةعمال املنزلاألأحضر خادمة تقوم ب وايضا

 ،الكثري من املتاعبالبيت فخفف وجودها يف ام أماني، حتى والوالدة، واخلالة ليلى. 

 يف الراحة وختفيف العناء من أعباء احلياة املنزلية.  توساعد

امحد قد طلب مين ان اسافر كانت اماني حتدثين عن ذلك عندما ذكرت هلا ان العم 

وقال لي بأن االسترياد عن طريق الوكالء  ،قمشة من هناكاىل تايبيه لشراء بعض األ

يف ملحوظة  ةمساهمله أيضا ان ذلك  امك ،يقتضي توحيد األسعار يف كل احملالت

قياسا تكون تكلفة النقل أقل الرئيسية ولكن حينما يتم الشراء من املصانع  ،قلة األرباح

 . اىل ما يتم شراءه عن طريق الوكالء

 لتغيري اجلو الروتيين يف البيت.  ،أبدت اماني رغبة شديدة يف مرافقتها لي هي ووداد

ب وجوازات ئومتت تهيئة احلقا ،اعددت التذاكر واحلجوزاتوافقت فورا على رغبتها، 

وفور  ،السائق سفر يقودها ،وقبل موعد الرحلة انطلقت بنا السيارة اىل املطار ،السفر

واستلمنا كروت الصعود اىل هينا إجراءات السفر نا ،وصولنا اىل صالة السفر اخلارجية

ريثما يتم جتهيز الطائرة اليت  ،الطائرة، امضينا بعضا من الوقت يف صالة االنتظار

ثم منها اىل تايبيه، تناولنا بعض املشروبات  ،كونغج ومنها اىل هون ،ستقلنا اىل بانكوك

، عن السفر وتبادلنا اطراف احلديث انا ووداد واماني ،لساخنة وحنن يف صالة االنتظارا

 . وعن البلدان اليت سنمر عليها يف طريق رحلتنا

 كم تبعد بانكوك وكم تستغرق الرحلة اىل هناك.  :تسألين قائلة ودادكانت 

دولة الفلبني بانكوك هي عاصمة قلت هلا: كنت قد قرأت عنها يف بعض املراجع ف

وقيل ان اصل التسمية هي  ،وهي مقر الوثن بوذا ،وكلمة بانكوك تعين مدينة املالئكة

ولكنها احيطت فيما  ،غرس أشجار الزيتون، وكانت قرية صغرية على ضفة نهر تشاو

وهي تضم عددا  ،وأقيمت فيها املعابد البوذية، ثم ازدهرت بالقصور واحلدائق ،بسوربعد 
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ثل مقاطعة دان ينق، وكوم ينج وستون وغريها، وتستغرق الرحلة اليها من املقاطعات م

وهي مركز صناعي  ،نكوك تقع يف جنوب غرب تايلنداجوا اكثر من ست ساعات. وب

 وجتاري. 

ن عن صعود الركاب اىل الطائرة، ومت صعودنا عالمت االاثناء حديثي هذا مع وداد 

 د متاما. ملوعد احملداللطائرة، ثم أقلعت الطائرة يف 

كان وصولنا اىل بانكوك  لي ست ساعات ومخس وعشرين دقيقة.وااستغرقت الرحلة ح

 يف الساعة السابعة صباحا. 

بعد إجراءات الوصول بقينا اربع ساعات يف املطار ننتظر اقالع الرحلة اليت ستأخذنا اىل 

 ،انكوكمطار بهونج كونج، تناولنا بعض الوجبات اخلفيفة والسريعة من أحد مطاعم 

تمتعنا ببعض املناظر احمليطة باملطار اليت كنا نراها سوا ،رئوبعض املشروبات والعصا

 من خلف صفائح زجاج الصالة. 

نودي بالصعود اىل الطائرة الصينية اليت اقلتنا اىل هونق كونق ومنها اىل تايبيه، بعد 

سيارة اجرة اىل احد الفنادق الراقية يف تايبيه، مت  ليناقاستترتيبات الوصول  أنهيناان 

كانت  ،ودورتي مياه ،يف الفندق يضم غرفتني منفصلتني وصالة صغرية استئجار سكن

وبرادة مريح وعدد من االغطية البيضاء واملخدات، كل غرفة مزودة بسرير نوم واسع 

 على البحرية هانوافذوتطل  ،مياه ومرطبات، كانت الغرف ذات ستائر مسيكة بنية اللون

  .ومننا نوما مرحيا ،ليلة هادئةب، نعمنا اجملاورة

د اىل بهو الفندق املطل على ادوخرجنا انا واماني وثم تناولنا يف الضحى وجبة اإلفطار، 

سعدنا بالنظر يف املناظر املبهجة واحلركة اهلادئة يف ووهناك تناولنا الشاي  ،احلديقة

 قة. تلك املدينة العري ،تايبيه
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كان يضم البهو عددا من اجللسات حيث املوائد اليت تفصل بينها مسافات تسمح بفصل 

 ،، كان نزالء الفندق عددهم قليلكل جمموعة عن األخرى مبا يزيد على أربعة امتار

من املناضد ضدة نظيفة نوكانت كل جمموعة من النساء والرجال تتحلق حول م

وعلى الطاولة  ،ها أربعة كراسي ذات اذرع خشبيةحتيط ب املوزعة يف البهو، وكل منضدة

بالقرب يوجد املاء الساخن واكواب املاء النظيفة.  ،مناديل بيضاء ودوكات السكر

 واكياس الشاي وابريق احلليب الطازج، 

 هقالت اماني: لقد شعرت مبتعة ولذة هلذا السفر وانا االن اشعر بسعادة وابتهاج هلذ

تزيد على عشر درات ة ركانت السماء ملبدة بالغيوم ودرجة احلرا. ةاجلميل اءجواأل

اليت كانت تقدم  توقرأنا الكتالوجاد اودواحلديث انا واماني  أطرافبقليل. وقد جتاذبنا 

واهم  ،األماكن السياحية بهاكذلك التعريف بو ،للسياح للتعريف مبدينة تايبيه

 . هنا املعامل

وهي اجلمهورية اليت أسسها  ،يعرف بالصني الوطنية او ما ،وتايبيه هي عاصمة تايوان

ومع نهاية احلرب العاملية الثانية، وهي  ،االهليةالصينيون املنهزمون يف حرب الصني 

وتعترب دولة مستقلة ذات  ،كيان مستقل ال متت بصلة اىل اجلمهورية الصينية الشعبية

 أكثر، بعد م1911ست يف عام وهي مجهورية دميقراطية. وقد تأس ،سيادة يف إدارة تايوان

ة قرون عدسالالت احلاكمة اليت ظلت للعام من احلكم االمرباطوري والبالط ل ألفمن 

 تتوارث احلكم، وهي تشهد اليوم ازدهارا صناعيا واقتصاديا جيدا. 

وهناك نهر سيوغولوان يف جنوبي غرب اجلزيرة  ةومتتاز تايوان مبناظر طبيعية خالب

 ات اجلبلية اليت تغطيها الغابات الباسقة. عوأيضا بها عدد من املرتف ،الصينية

ندق وخلدنا اىل فبعد ان استمتعنا باجللوس بعض الوقت عدنا اىل مقر اقامتنا يف ال

 ةاماني مرشوقلنا خالهلا احاديث عاطفية ورومانسية انا ودقليل من الراحة اليت تبا
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وحنن ننتشي مبشاعر البهجة واجلو العاطفي  ،بالقبالت احلارة والعواطف احلميمة

قالت لي أماني: اهلل اهلل يا حممد انين اشعر اجلديد املفعم باحليوية والنشاط. احلامل و

ن بتلك تعود الي من جديد، انين اشعر اآلوهي حبالوة األيام األوىل اليت عرفتك فيها 

ية تعارفنا ويوم احضار األغراض اليت االغرامية اليت كانت جتتاحين يف بداملشاعر 

جلبتها لنا يف اول يوم تعارفنا فيه، كم اشعر حبنني اىل ذكريات ذلك اليوم الذي 

رت بوسامتك وشعرك املسرتسل الذي كان يتدىل على هحينما انب كعليفيه تعرفت 

ويزينه  ،عليه نعومة الصبا ي تبُدووجهك الباسم الغض الذ ،اذنيك كاحلرير الناعم

 الشباب الغض املتورد. 

 

   

تناولني تسأنسى تلك االبتسامة القاتلة اليت رمقتيين بها وانت أيضا هل انا وقلت: 

ان ن تفارقه اىل لواليت ارتسمت صورتها يف خيالي  ،ضاء الصافيةياألغراض بيدك الب

 ساعة املوت. حتني 
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 أحبقالت: ارجوك ال تذكر اسم املوت على لسانك، هذه اللفظة تشعرني باخلوف وال 

انا اموت فيك ويف روعة حضورك ومجال  ،اىل االبد حيًا ىقبك ان تدمساعها منك. أري

 وقوامك األسطوري الرائع.  ،شخصيتك

 ي قلت انك ختافني منه! ذقلت: ها انِت تعيدين كلمة املوت ال

ية االزهار اليت وضعها النادل على عتبة الباب عندما اتى يف الضحى مدت يدها اىل جور

وردة منها ورشت عليها قليال من  فأخذت ،نظيفة بأغطيةلرفع االغطية واستبداهلا 

تها لي بعد ان مفقد ،العطر لتفوح برائحة مزدوجة بني عبريها األصلي وعبري العطر

 . يا زوجي العزيز وانا بدونك ال شيءرشقتين بقبلة حارة وهي تقول: انت حياتي 

ها نفس الشعور حبرارة وشوق توبادل ،شكرتها على طيب مشاعرها وعميق عواطفها

 عظيم رغم انه ال يفصل بيين لبينها شيء. 

 ثم خلدنا اىل نوم عميق. 

جلس يف الصالة الصغرية نتبادل انتقلنا لناستيقظنا بعد الساعة الثانية ظهرا و

 د اليت كانت ال ختفى بهجتها العارمة مبتعة احلياة يف تايبيه الرائعة. االحاديث مع ودا

وتناولنا وجبة الغداء املكونة  ،بعد ان احتسينا الشاي انتقلنا اىل مطعم الفندق الفاخر

والسلطات  ،واملقبالت ،والشوربة ،واوصال اجلمربي والسمك ،من األرز الصيين األبيض

 ثم احتسينا القهوة الصينية.  ،جدا الطازجة، كانت وجبة غداء لذيذة

عدنا اىل مقرنا وقضينا ليلة هادئة ونعمنا بنوم عميق، ويف الصياح بعد ان تناولنا طعام 

ىل اعرب شوارع تايبيه النظيفة وذهبنا  ،اإلفطار استقلينا سيارة اجرة انا واماني ووداد

راء الشحنة وترتيبات وهناك اجنزنا اجراءات ش ،مصنع االقمشة يف قلب العاصمة تايبيه

 دق. ننقلها، ثم عدنا اىل الف
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يف اليوم التالي اجتهنا اىل املناطق السياحية يف تايبيه ومنها مرتفعات موكنق جوندوال 

مزارع بالقرب منها توجد السهول اليت بها بعض وهناك  ،سقةاشجار البباأل ظاليت تكت

عربات التلفريك املعلق الذي يتم رتفعات تتوفر خدمات تلك املالشاي الضخمة. ويف 

را على نهر سيوغولون الذي يبد منظره ام ،بني قمم اجلبال الشاهة تهااالنتقال بواسط

شر حمالت تحمطات التلفريك تن يفيثري االبتهاج، ومن خالل التلفريك منظرا رائعا 

اك نالوجبات اخلفيفة، وهبعض و ،واملشروبات والعصائر ،والقهوةاألخضر بيع الشاي 

وهو لقب  ،وبوذا هو مؤسس ديانة البوذية ،أيضا توجد متاثيل بوذا إله اهل الصني املزعوم

وامسه يف  ،ولبوذية من اكثر الديانات انتشارا يف الشرق ويف اهلند ،ديين معناه احلكمة

ولكن اتباعه  ،وامنا لقب ديين ،ويقال ان بوذا ليس اسم على شخص بعينه (البد)العربية 

 دينية اىل مبادئ دينية. ال هيمحولوا تعال
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 ،نوه هم اهلولنديونبأيضا زرنا حصن سان دومينقو وهو معلم تارخيي وقيل ان الذين    

 ،ومتحف القصر الوطين ،وكذلك حديقة يانق مينق .ويتميز بهندسة معمارية مميزة

 والسوق الشعيب الصيين.  ،وحدقية كنتيج

 اومر الوقت خالهل ،أيامه من أروع األيام وامجلها تكان ،تايبيهبوعا كامال يف سقضينا ا

 دون ان نشعر بأي ملل او ضجر. 

       ثم العودة اىل ارض الوطن.  ،ان طريقنا جوا عرب الفلبنيفكرحلة العودة أما يف 

كان يف استقبالنا يف ارض املطار السائق سفر الذي توىل محل حقائبنا ووضعها داخل 

ا اهلدايا للوالدة وام معنجلبنا ، وقد ياليلوكانت ليلة وصولنا من اسعد ال ،السيارة

وكان وجهها  ،ومل ننس اخلالة ليلى اليت سرت كثريا بعودتنا ساملني ،اماني والعم امحد

 يشع بعالمات السرور والغبطة. املتجعد 

ة ونقل ومت انهاء التخليصات اجلمركي ،قمشةبعد ما يقرب من الشهر وصلت شحنة األ 

 الشحنة اىل املستودع. 

يتم وتقييد ما  ،كنا يف تلك الفرتة حباجة اىل وجود عامل يشرف على اعمال املستودع

 . مبوجب سجالت خاصة وما يصرف منه ،به هنيزخت

يرغب يف العمل يف مل يعد انه فذكر لي  ،حتدثت مع الصديق هيثم عن هذا املوضوع

 وانه يرغب ان يعمل معنا يف املستودع.  ،النزل

مباشرة العمل يف  بإمكانكوقلت له: على ذلك بيننا  فيمارحبت بطلبه ومت االتفاق 

 املستودع بعد ان تنهي االتفاق الذي بينك وبني صاحب النزل. 

 .معنا يف املستودعاجلديد بعد يومني باشر هيثم العمل 
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السجن.  قضبانع خلف بعلى أخيه إمساعيل الذي يقكان يبث لنا بعض األحيان قلقه  

له وألسرته اليت ال زالت تعاني  ة،نبخل عليه دائما باملساعدات العينية والنقديال كنا 

 من بعض الضائقات املادية. 

ان و ،يف مرة من املرات عرض هيثم على العم امحد انه يرغب يف الزواج من احدى قريباته

  .متكن من مجعه اثناء عمله يف النزلال من امل اوددحم الديه مبلغ

ومنحه  ،وقدم له مساعدة جمزية ،وافق العم امحد على اقراضه مبلغا نقديا حمرتما

وبعد انتهاء اجازته  ،وسافر اىل ديرة اهله وهناك مت موضوع زواجه ،إجازة ملدة شهر كامل

فاحضر  ،تودععاد للعمل ومتت ترتيبات استئجار بيت مناسب له يقع بالقرب من املس

على عمله وتدبري شؤون  احمافظكان  ،مستقرة وهادئةسعيدة وحياة  ازوجته وعاش

 بيته. 

دعي هلا األصدقاء وحضرها  ،هيثم اىل املدينة ةوقد أقيمت حفلة عشاء مبناسبة عود

 راجح واملعلم عيسى وثواب وصاحل وسعيد ولفيف من اجلريان واالصحاب.  

وقضوا معنا أمسية رائعة، هو وزجته الفتاة منرية، هيثم يف مرة من املرات حضر لزيارتنا 

ت انها فتاة وسيمة بارعة لكانت فتاة مؤدبة ورزينة، اثنت عليها أماني ثناء عاطرا، وقا

 وادب جم. وخلق ذات حياء  ،ول ممشوقة القوامالط

، وكان العم امحد دائما ال يألُ جهدا كانت اماني تصلها دائما وتكثر االحسان والرب بها

 . ويصله مبا يسد حاجته وخيفف من عوزهمساعدة هيثم سبيل يف 

***** 
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 ستجداتامليف زخم وتبقى االحداث 

(15) 

من الفتاة نوال تعرض لظروف صحية عسى بعد فرتة من زواج املعلم عبداهلل ابن املعلم 

سيئة جدا وساءت حالته النفسية وحضر الينا ذات يوم وبرفقته زوجته ووالده، وقال 

كتئاب شديد وقد ساءت حالته النفسية وانه يرغب يف ه: ان ابنه عبداهلل يعاني من ادوال

ثما تتم معاجلة زوجها ألن حياته يف بقاءها معه مقلقة جدا، أن تبقى نوال مع أمها ري

رحبت السيدة فاطمة ببقاء نوال معها ومعنا يف البيت وليس هناك أي بأس من ذلك 

وكانت وحنن مجيعا نتمنى ان يشفى املعلم عبداهلل من الظروف الصحية اليت أملت به. 

قلت الوالدة والعم امحد اىل املنزل السيدة فاطمة قد انتقلت اىل الدور األرضي بعد ان انت

 اجلديد اخلاص بهما الذي مت شراءه مؤخرا. 

ومل حيدث أي حتسن يف صحته والزم بقي عبداهلل يرتدد بني بعض العيادات النفسية 

 منزل والده. 

اشارت الوالدة ان يعرض املعلم عيسى حالة ابنه الصحية على الشيخ الفقيه عبدالرمحن 

الرمحن من مساعدته يف تقديم بعض العالجات له عن طرق الرقية  إذ رمبا يتمكن عبد

 وتناول بعض املركبات العشبية والعطرية اليت قد يكون هلا دور يف عالجه. 

تقبل املعلم عيسى الفكرة وقرر السفر برفقة ابنه عبداهلل اىل قرية الشبخ الفقيه 

 عبدالرمحن. 

ونظر الشيخ الرمحن وهناك متت مقابلته سافر املعلم عيسى وابنه اىل مقر الشيخ عبد 

يف احلالة الصحية اليت مير بها الشاب عبداهلل فطلب ان يبقى لديه بعض الوقت، من 

 اجل حماولة عالجه. 
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ح ويف امكث الولد والوالد يف ضيافة الشيخ أسبوعا كامال كان يواصل رقيته يف الصب

اء مع اعطاءه العالجات املناسبة، بدأت حالة املريض تأخذ يف االستقرار ، كانت سامل

االدوية تقدم له مثل االمحاض الدهنية من عصارة االوميجا من هناك جمموعة 

 والزعفران وغريها من احملسنات. والبابونج ونبات اجلينسينج 

بقاء املريض يف حالة حجب بعد األسبوع عاد املعلم وابنه اىل املدينة وقد نصح الشيخ ب

صخب والضجيج ألن ذلك سيساعد يف هدوء لعن مشاهدة الناس واألسواق ومواقع ا

 اعصابه وحتسن حالته الصحية والنفسية. 

ال سيما وانها كانت ا لالطمئنان على صحة نوال، نكان املعلم عيسى يكرر زياراته ل

يف وضع صحي يبشر باخلري انه على حالة زوجها وأيضا ها ئنويطمحامل يف تلك الفرتة، 

وهو يتنال العالج بصفة منتظمة، وقد حصل على إجازة مرضية من جهة عمله ريثما 

يستعيد حالته الطبيعية وقال: ان كل زمالءه متعاطفني جدا مع وضعه الصحي 

 نون له الشفاء العاجل وكلهم قد زاروه قبل فرتة احلجب اليت أوصى بها الشيخ. مويت

ور زوج نوال بالفرتة العالجية ومرحلة حجبه عن االختالط بالناس وضعت يف اثناء مر 

نوال مولودها الذي مسي عيسى، كان عيسى املعلم مسرورا جدا حبفيده اجلديد، كان 

 طفال وسيما ورائعا. 

 كلنا يف البيت سررنا جدا بوالدة عيسى الصغري وامتأل البيت بالفرح والسعادة. 

نوال وهي متر بظروف الوضع، فكانت تقف  بأختهاا يف العناية أبدت اماني اهتماما كبري

فري كل أسباب الراحة له واىل جانبها وتعتين برتتيب امروها والعناية باجلنني وت

جتلس معها معظم الوقت أماني االم الوضع ومحى النفاس، كانت بدته وهي متر لولوا

 ة وسرورا. جذي مأل البيت بهبرعاية احلفيد الباإلضافة اىل اجلدة فاطمة اليت عنيت 
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قالت نوال: انها تشعر بكثري من السعادة ملا تتلقاه من االهتمام بها ومبولودها الذي اطل 

هو وعلى الدنيا بالفرحة اليت مل تكتمل بسبب ظروف والده الصحية اليت يعاني ومنها 

 مير بتلك االزمة. 

 كان املعلم عيسى ال ينقطع عن زيارة نوال يوميا، ويتمنى هلا الصحة والشفاء العاجل

 مما تعانيه من آالم الوضع ومحى النفاس. 

بها وهي تعد هلا املاء الساخن واملنشطات من العسل وخبور اللبان نسهرت أم نوال جبا

متاثلت للشفاء واخلروج من أسبوع تها وخالل واملر الذي يساعد كثريا يف حتسني صح

 األزمة اليت املت بها وبدأت ترضع اجلنني بصفة طبيعية. 

أنا والوالدة وأماني وفاطمة نتحلق حول سريرها كل ليلة لالهتمام بها كنا مجيعا 

ي املبهرة دوتلبية كل طلباتها وتقديم احلساء الساخن هلا من شوربة الدجاج البل

وافلفل اليانسون وهي مواد تساعد على ختفيف اآلالم وحتسني قوة والثوم بالكمون 

 االعصاب واملزاج يف فرتة الوضع. 

. وانها تتمنى من اهلل تعاىل ان انها تشعر باالرتياح والسعادة وحنن حنيط بهاقالت نوال: 

 جل لريى عيسى الصغري ويسعد به. امين على زوجها بالشفاء الع

قالت هلا اماني: ال تقنطي وال تبتئسي سوف يشفى عبداهلل ويعود لكامل صحته وتعمكم 

 نة من زين احلياة الدنيا. زيو السعادة بفرحة عيسى األمور، انه طفل رائع ومجيل

ولكن لن تكتمل سعادتي الصغري لنا، قالت نوال: كم انا سعيدة جدا بتشريف عيسى 

 وهو حيمله على ذرائعه ويقبل رأسه. والده أرى اال بعد ان وفرحيت 

 قالت اجلدة: سيكون ذلك قريبا. 
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مكث عبداهلل يف االحتجاب واالعتزال عن خماطة الناس ثالثة اشهر وبدأ عليه حتسن 

 واضح لكنه كان يعاني من بعض نوبات الصرع. 

عملية روعيت فيها ظروفه  صفةبعد ان متاثل للشفاء وبدأ ميارس حياته العملية ولكن ب

 الصحية. 

طع عن زيارتها واالهتمام بها وكنا ال ننقيف منزهلما، عادت نوال اىل احلياة مع زوجها 

الطفل الصغري يف إضافة و تهزوجالذي ساهم وجود  ،يف بداية عودتها اىل منزل عبداهلل

شأنه احلرص على جتنب كل ما زيادة مع ولكن كان ذلك  ،بعض الراحة النفسية له

 يزعجه او يضاعف من توتر اعصابه. ان 

 

***** 

 

عودة نوال اىل منزل عبداهلل دعا هلا كل  اقام املعلم عيسى مناسبة عشاء مبناسبة

وقد  ةدحاألصدقاء رجاال ونساء وقد اجتمعن النساء والرجال يف منزل املعلم كل على 

 أضيئت االنوار وازدانت األركان مبباهج الفرح والسرور . 

زة الذهبية املطر باألسالكاملوشاة ياقته ه األبيض مشلحارتدى العم امحد ثيابه االنيقة و

عقاله وضع على هامته وبعناية فائقة، واعتمر قبعته وغطاها بغرتة ناصعة البياض، 

يه ومنسأة ذات املقبض املصنوع من املرمر احمللى باسالك ذهب ،األسود اللون ياحلرير

املتني املكون من عدة طبقات خماطة مبهارة الفاخر من اجللد  وينتعل حذاًء، المعة

ك ذهبية ووط واسليخبطاشساعه  ةمزينو ،مصبوغ باللون البين الالمعية، ووحرفية راق

وجلس  ،وقطنية معرجة بدقة عالية ،حريريةوصفراء وخضراء وخيوط محراء  ،صقيلة
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ويروي  ،وهو يفرق بني خرزات مسبحته العاجية ،كما جيلس وجهاء القوممهيب اجلانب 

وكيف انه مر بتجارب عديدة حياته وجتاربه عرب السنني،  صلنا الكثري عن قص

بينما كان  اكسبته اخلربة يف الكثري من أمور احلياة، قال لنا انه يف مرة من املرات

صديق كان له  وذلك انهيقطع مسافة طويلة بني قريته وبني احدى القرى البعيدة 

قديم كانا يتاجران يف جلب األغنام واالبقار وبيعها يف مواسم احلج ويف آخر مرة جلبا 

ملرض إصابة يف احلج فاضطر اىل فيها ما لديهما من مواشي كان صديقه قد تعرض 

السفر قبل حلول عيد األضحى وبقي العم امحد مبكة حتى أواخر أيام املوسم ثم عاد، 

لتصفية بعض لزيارته ومن الشهر ذهب اىل قرية صديقه وبعد فرتة من عودته تقرب 

وقد كانت قد غابت الشمس وهو يف منتصف احلسابات وبينما هو يسري يف الطريق، 

، وكان الطريق مير بصحراء قاحلة ليس فيها ونيس وال أنيس، كان تقريبا الطريق

اذ مسع عواء  رائالقمر يضيء السماء يف الليلة الثانية عشرة من والدته، وبينما هو س

منه، مل يكن حيمل اال عصا غليظة وسكينا يف  قفشعر ببعض اخلوف والقل ،الذهب

فرأى شجرة كبرية وهو يقرتب منه، كان عواء الذهب يزداد شيئا فشيئا  ،حمزمه

حول  دورفصعد عليها وبعد وقت قصري وصل الذئب فاخذ ي ،ب من الطريقربالق

وتارة حيفر حول اجلذع ويظن انه سيسقط ، رة تا وحياول الصعود على جذعها ،الشجرة

  .الشجرة

هل سأبقى على تلك الشجرة كثريا من ولكن  ،انه لن يصل الي ايقول كنت متأكدو

 الوقت ام ماذا؟ 

لقد مكثت ما يزيد على ساعتني فإذا بي امسع ضجيج وجلبة قافلة قادمة مع الطريق، 

وعندما وصلت القافلة ناديت  ،يف األشجارذهب اىل االختفاء وبعد ان اقرتبت القافلة وىل 

ثم نزلت من  ،فاخربتهم باخلرب ،ويسألوني عن أمري ،أصحابها بالتوقف فتوقفوا

وكانت تلك من اصعب املواقف اليت  ،الشجرة وسرت بصحبتهم حتى وصلنا اىل القرية
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ثم قدوم تلك  ،ولو اهلل ثم وجود الشجرة ألكلين الذئب ،تعرضت هلا يف تلك الليلة

 .، وانقاذي من تلك الورطةالقافلة اليت ساهم وجودها يف ختفيف معاناتي

وعقب على هذه القصة املعلم عيسى بقصة مماثلة وقال: حينما كنت شابا كنت اعمل 

يف البحر يف صيد السمك قبل ان أنشئ ورشة القوارب، وكنت يف ذات مساء قد ذهبت 

 تتعمقت يف وسط البحر هبت رياح شديد واخذان اىل البحر ومل يكن معي احد وبعد 

تسوق القارب يف عمق البحر وعندما غابت الشمس وغطت بعض السحب النجوم 

 عومل تطلجدا ت معرفة اجلهات واخذ القارب يسري بي بعيدا دقفواشتدت الريح ف

الشمس حتى وصلت اىل جزر فرسان البعيدة وبالقرب من تلك اجلز صادفت حبارة يف 

كثت يف ضيافتهم ثالثة أيام وانا اعاني من مم فانقذوني واوصلوني اىل اجلزيرة وقارب هل

 لطف اهلل بي.  المتاعب الرحلة اليت كادت تودي حبياتي لو

وباملناسبة فجزيرة فرنسان هي احدى اجلزر اليت تقع يف جنوب حبر القلزم وتعد من 

عن الساحل الشرقي للبحر  اكرب اجلزر التابعة لالرخبيل وتبعد اكثر من عشرين ميال

وهي ذات شواطئ خالبة ورماهلا بيضاء صخرية، ويقطن اجلزيرة عدد من السكان 

وميتهنون صيد األمساك ويطلق على سكانها الرشايدة وتوجد بها أراضي صاحلة 

للزراعة يف مواسم االمطار وأيضا تربية احليوانات وكانت تشتهر بتجارة اللؤلؤ وتوجد 

للدولة الرتكية كما يوجد بها بيت يسمى بيت اجلرمل وقيل ان االملان بها قلعة اثرية 

وهناك تاجر للؤلؤ كان امسه إبراهيم التميمي كمستودع للفحم.  يستخدمونهكانوا 

ويسمى النجدي وأيضا تاجر اللؤلؤ الرفاعي وله بيت يتميز بالفن املعماري القديم 

 ة اللؤلؤ . س صورة عن الثراء الباذخ والرتف أيام جتاركويع

املمتعة  أحاديثهاهكذا كانت السمرة اليت سعدنا جبمال روعتها وبهجة عبق اسارير 

 والشيقة اليت مسعناها من العم امحد واملعلم عيسى. 



173 
 

كان عبد اهلل ابن املعلم عيسى جيلس ضمن احلضور هادئا منصتا، ومل يشارك يف 

 ووقار ملحوظ. احلديث فقد كان مكتفيا باالستماع واالصغاء يف هدوء 

 

، ثم استأذن اجلميع الطعام وأطايببعد ذلك مت تقديم وجبة العشاء من األرز واللحم 

 بعد تلك املناسبة الرائعة.  فلالنصرا

 

***** 

     

حلضور جلسة أدبية يف ديوانية الثقافة ربني قدعوة من أحد اصدقاءه املامحد تلقى العم 

شهدت و ،فحضرت معه ،وطلب مين مرافقته ،املثقفنيواليت سيحضرها عدد من 

كان من أهمها مناقشة ما كتبه االديب حممود شاكر يف األدبية اليت جرت، وارات احل

ضافية وقد بدأ احملاضر بكلمة  (اىل ثقافتناكتابه املوسوم بـ )املتنيب، رسالة يف الطريق 

ان املؤلف ذكر انه قضى عشر سنوات من شبابه يف حرية زائغة  ن الكاتب:عنقال  قال فيها

حتى خفت ان اخسر دنياي وآخرتي، حمتقبا امثا وقال:  ،وشكوك ممزقة ،وضاللة مضنية

ان التمس بصيصا اهتدي به  يقذف بي يف عذاب اهلل، مبا جنيت، فكان كل همي يومئٍذ

 ، كل جانب اىل خمرج ينجيين من قرب هذه الظلمات املطبقة، علي من

 ،وقال أيضا: فمنذ كنت يف السابعة عشرة من عمري اىل ان بلغت السابعة والعشرين

جد أكنت احس انها حياة فاسدة من كل وجه. فلم  ،يف غمار حياة أدبية اكنت منغمس

والدينية، اليت كانت  ،واالجتماعية ،لنفسي خالصا اال ان ارفض اكثر املناهج األدبية
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 .ويف فطرتي ،ويقوض كل قائم يف نفسي ،يهدم السدوداجلارف، تطغى يومئذ كالسيل 

 . اىل ان قال: بدأت بقراءة الشعر العربي

وقال بأن الفساد نشأ بعد التصادم الذي حدث بيننا وبني الثقافة االوربية احلاضرة. 

املظلمة منذ سقوط واالوربيني يرون ان أوروبا سقطت يف محأة القرون الوسطى 

م. واحلقيقة ان أوروبا كانت ساقطة فيما هو اسوء من 476 سنة لرومانيةاإلمرباطورية ا

وأهلها همج ال دين  ،القرون الوسطى قبل ذلك بقرون طويلة، كانوا يف جاهلية جهالء

جيمعهم حتى عصر النهضة، وينبغي ان يعرف صغارنا وكبارنا احلقيقة على وجهها 

وكان  ،صغارا، بل ال نزال نعلمه أوالدنا لمناه يف املدارسح، ال على الوجه الذي ُعحالصي

 ذلك من اهم فساد حياتنا األدبية. 

بعد ان رد  ،حضارة نبيلة متماسكة أنشأوكان اإلسالم قد  ،ومن ذلك احلروب الصليبية

النصرانية واخرجها من األرض. وكان رجال الكنيسة خيافون من زوال النصرانية من 

فاجتهوا اىل الشمال ليكونوا جيوشا جرارة تطبق  ،جنوب أوروبا، كما زالت من االندلس

نطلق الرهبان وملوك االقطاع اوعلى الشام ومصر والبالد املتامخة حلدود النصارى. 

ومل يرتكوا بابا من  ،خلوض املعركة بني اإلسالم والنصرانية ،يمةوا اعدادا عظليعّد

 . تشويه اال دخلوهلالكذب وا

 ،وبدأت احلرب الصليبية ،قالبة والسكسونصلقد جيشت اجليوش من هؤالء اهلمج من ال

وكانت فرحة  ،وبدأت تكتسح ثغور اإلسالم ،واكتسحت اهل النصرانية وسفحت دماءهم

 ،وملوكهم ،وبدأ عندهم الشك فيما مسعوه من رهبانهم خفاق،باإللكنها انتهت  ،هلم

 وحاولوا ان يستبقوا هذه الصورة املشوهة عن اإلسالم.  ،وكانت حسرة يف قلوب الرهبان

 ،األرض املسيحية يف آسيا اكتسحتاإلسالم والصليبية. بعد ذلك ثم بطلت احلرب بني 

فاهتز العامل  ،ودخلت يف حوزة اإلسالم. ثم سقطت القسطنطينية عاصمة املسيحية



175 
 

األوروبي كله، زمن يومئذ بدأت أوروبا تتغري، ومن هنا بدأت معركة املعرفة والعلم. لقد 

 ،عنهم شيئا، ها هي أمواج املسلمني تدخل قلب أوروبا علموا ان معركة السالح لن تغين

 حربا بال اكراه. ويدخل اإلسالم سلما ال 

اىل بقي و ،وغموضه سبب يف فساد حياتنا األدبية ،حية قديميان الضنك يف حياة املس

 هذا اليوم. 

عند جميء اإلسالم كان سلطان الكنيسة املسيحية مبسوطا على الشام ومصر، ويف 

وعلم  ،ديار اإلسالم ديار ثقافة توصارطرفة عني تقوض سلطان الكنيسة املسيحية، 

، وهذا معناه ان املسيحية غري مقنعة للجماهري، فخالط املسيحيون املسلمني وحضارة

، وهدد هذا االمر املسحية، فكان ان سر واحرزوا كنوز العامل اإلسالمي ،خمالطة طويلة

 قوة احلضارة اإلسالمية هو العلم. فانبعث منهم رجال يطلبون العلم واملعرفة. 

 بأربع مراحل هي: واإلسالم حية يبني املسلقد مرت مرحلة الصراع 

مرحلة البغضاء احلية بني اإلسالم واملسيحية اليت دفعت بالرتاث  .1

 االغريقي.

 مرحلة الغضب املتفجر السفاح للدماء.  .2

 مرحلة االتكاء الشديد على علوم اإلسالم.  .3

بعد فتح  مامرحلة اليقظة الشاملة بعد اهلزمية املنكرة هلم في .4

وهو غضب البحث عن سر القوة احلقيقية يف ظل القسطنطينية 

   اليقظة احلقيقية

مل يبق هلم اذن اال سالح العلم والعقل والتفوق واليقظة. هذا هو الذي جرى باجياز 

 شديد وملا كان وما سيكون فليبق ذلك على ذكر منا وال ننساه. 

 ستعمار، ثم التبشري. ذلك ما يعرف باالستشراق، ثم االبعد تى ألقد 
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ويصفون هلم واقع االمة  ،اإلسالميةكان املستشرقون ميدون صناع القرار بالعلوم 

وما هي عليه من القوة العظيمة اليت نامت او هي أخذت لنفسها فرتة  ،اإلسالمية

بعد النصر العظيم الذي حققته يف حروبها مع الصليبية، ولكن حذار ان مل  ،استجمام

وال بد من الدبيب  ،والربكان املدمر ،اال الوحش الكاسرهي فما  ،تصحوا من هذه الغفلة

 فكان ما كان.  .حتى حياط بها احاطة السوار باملعصم ،اخلفي حوهلا

ورسخت قواعد التبشري، وهكذا التفت حلقتا البطان  ،ائم االستعمارعبعد ذلك رمست د

 واسرتخت عن املسيحية.  اإلسالمعلى دار 

 ،ة السالحعأوروبا بأن التفوق احلاسم الذي خيرتق دار اإلسالم ليس بقعق أدركتمن هنا 

شتات الناس ما بني تاجر وصانع سيضم هذا الزحف ومن السالح،  أمضيبل بوسائل 

 سب وسياسي. كلب وأفاق وصفاق ومتوسائح ومبشر وجندي وطا

ضرة اليت القاه االديب املفوه عن ملخص السفر الذي حتدث عنه. اهذه هي خالصة احمل

 ضرون بسماعها. اسعد احل ،وقد كانت هناك تعليقات متعددة حول هذا املوضوع

 ،ن اىل وليمة العشاء اليت قدمت من ديوانية الثقافةيبعد ذلك دعي كل احلاضر

         حوت أصناف األطعمة واحللويات واملشروبات.   ،رائعةدة وكانت مائ

 العم امحد وحنن يف غاية السرور واالبتهاج. وعدنا انا انصرف احلضور وبعد ذلك 

ونقلت هلا صورة شبه كاملة عما جرى يف  ،حدثت أماني عن تلك األمسية اجلميلة

حضرت معكم لسماع مثل هذه احملاضرة كنت قد وقالت. لقد وددت ان لو  ،األمسية

 . ةالقيم

 ،واالمسيات قلت هلا: كما تعلمني انه ال يسمح للنساء باحلضور يف مثل هذه اجملالس

بسبب بعض األعراف السائدة هنا، ولكن رمبا يأتي يوم ختتفي فيه مثل هذه األعراف 
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والنساء يف أماكن عامة ال تسمح باالختالط املشبوه ، اليت تفرق بني الرجال والتقاليد

فاالختالط املنهي عنه هو ذلك الذي يكون فيه تربج  الذي نصت عليه تعاليم األديان،

تستثري الشبه والريب، او ذلك الذي يفضي اىل اختفاء االدب والذوق العام، او وفوضى 

 ل بالسلوك القويم.   خيما 

 . ، وان تفهم مثل هذه اجلوانب بوعي ثقايف متحضراالمرقالت: اود ان يتحقق مثل هذا 

 ،بل حيتاج ذلك اىل وعي خمتلف ،ولكن لن حيدث يف يوم وليلة ،قلت: قد يتحقق ذلك

 . واعي وناضج بفهم جديدوثقافة منفتحة 

 قالت: هل تظن أن هذا األمر سيصبح واقعا يف يوم من األيام؟   

ولكن هذا حيتاج بعضا من الوقت، والزمن أتوقع ذلك، ال أشك يف هذا وقلت: نعم 

 كفيل بأن حيدث مثل هذا االمر يف يوم ما. 

 سألتها: اين وداد؟ ثم صرفت احلديث و

  أن تنام عندها فرتكتها عندها.مين قالت: لقد مسرنا مع الوالدة وطلبت 

 فحسنا فعلت.  وحدتها قلت: حسنا الوالدة حتتاج فعال من يؤنسها 

***** 
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الرثة ن انام عدت اىل أوراق الفروخ البياض اليت احتفظ بها يف حقيبيت اخلاصة قبل ا

وريقات حتمل تاريخ على وبدأت اقلبها فعثرت اليت ال زلت احتفظ بها منذ زمن بعيد، 

من عشر سنوات وهي الفرتة اليت أعقبت فرتة  أكثرل احلادي عشر من شباط فرباير قب

 مكتوبا بها: االنتظار بعد خطوبيت ألماني فوجدت 

 لو كنت معي ساعة ان وقفت على شاطئ احلنني، 

 حلدثتك حديثا رومانسيا حيكي قصة عشقنا. 

 قصة عشقنا مل تكن جزافا.. ومل تكن اعتباطا.. 

 قصة عشقنا بدأت عفويًا.. ثم غدت ولعا.. 

 ثم أصبحت غراما.. 

 له دستور شرعي..  اثم صارت قانون

 وال جييز احملذورات.. قانون ال يستبيح احملميات 

 يف شواطئ الغرام..  يقانون يسرتسل اآلهات ويطلق العنان الوجدان

 ذكرياتي..لو كنت معي ألخربتك عن آهاتي املتجذرة يف عمق 

 ..... 

 أما وأنت لست معي فسأكتب لك عن أشواقي.. 

 سأكتب لك عن حنيين اىل لقياك املمزوج حبرقة أنيين من فرقاك..

 سأصف لك كيف أنت عندي.. 

 أما كيف أنا عندك فـــ)...(
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 كيف هي الصورة اليت حيتل حيزها حضورك هنا 

 يف ادغال خميليت..

 يف سديم طيفي.. 

 وني..يف فضاء نشوة شج

 ....... 

 قبل ان احدثك عن اشواقي إليك..

 سأفضي اليك سرا ليس اال اليك.. 

 اليك انت ألنه ال يوجد يف هذا الكون من بين االنسان 

 من يستحق االفضاء اليه بهذا السر اال انت وحدك.. 

 يف هذا؟  يفهل تشك

  انت؟ اذا كنت يف شك من هذا فكيف ميكن لغريك ان يفهم اسرارا ال يعرفها اال

 بل ال ميكن لغرينا يف هذا العامل ان يستشف معنى احلنني الذي بني احلروف..

 وأنا فقط..  اال روحينا أنِت

 ان روحينا سجينتان خلف قضبان احلب..  نيتعرف انِت

 وهو وان كان سجنا على مفهوم ما اال انه منتجعا يف املعنى واملضمون.. 

 ألسنا نرى يف عامل اخليال صورتانا حتلقان يف عامله الفسيح؟ 

 ...... 
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 كل ذلك جيري رغم ارادتينا لريسم طريقة سعادتنا.. 

 انه يرسم صورا يف خيال فريد.. 

 يهدف منها اىل واقع خمتلف.. 

 واقع مثل طيف قوس قزح يرى واضحا جليا لكنه ال يلمس حباسة اللمس.. 

 فكذلك هي صورة واقع عشقنا الفريد يف عامل العواطف.. 

 واقع يطري وحيلق بنا يف نصف دائرة عرب الفضاء..

 السعادة..طائر على منت 

 الذي حيط بنا يف امجل مدن اجلمال..  

 ..... 

 م نرى من ارصفة مملوءة مبئات البشر وحنن حنلق يف السديم.. ك

 اخالء يظهرون لنا بأنهم سعداء.. 

 لكننا ال جند بينهم من يسعدنا.. 

 ألن من يسعدنا ال نسعد اال به..  

 ومن ال نسعد اال به فانه ليس بينهم.. 

 وهذه معادلة غري مكتملة.. 

 أما ملاذا؟ 

 وط التماس.. فألن صاحب اهلوى حمذور من خط
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 صاحب اهلوى ال يرى اال من هوى.. 

 واذا مل يره فعنده شيء فيه خلل.. 

 صاحب اهلوى يسهر وجيد لذة يف السهر.. 

 يتأمل ويشعر مبتعة يف األمل.. 

 وليس ذلك اال له وحده.. 

 ألنه يعلم انه يتأمل يف سبيل من يهوى.. 

 عنده أمر عظيم وشأن خطري.. له ومن يهوى 

 اىل هنا كفى.. 

 فما زاد عن هذا فحكمه خمتل..

 ويبقى االمر مقيد يف سجالت دفاتر الطيف.. 

 ***** 
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 ب النقصبني الفكر ومركَّ

(16) 

املقابلة حينما كنت يف طريقي اىل جامع  وهم قادمون من اجلهة  صأشخارأيت الثالثة 

ووجه  ،يف حدود العقد الثالث، كان ذو حلية سوداء كثةذي يتوسطهم احلي، كان ال

ويرتدي ثوبا ابيضا يصل طرفه السفلي ختفي حزم وبعض جتهم غامض، لوه اشراقة عت

وال يضع على  ،ويقتنع عمامة محراء يرسل ذوائبها اىل اسفل بطنهاىل منتصف ساقه، 

تتوسطها رقمة نتصبا على أعلى جبهته اليت رأس مثلث القناع مبمكتفيا  رأسه عقاال

كان ، وكأنه مسطرة مسندة حافتها على هامته ، داكنة، بينما يظهر مثلث القناع 

يقلد مشية وكأنه  ،والعجلة ءبني البطسريا كان يسري ، االمع انيق ااسود اينتعل خف

، الهه اللذان احدهما عن ميينه واألخر عن مشيالذي ينحدر من صبب، بينما مرافق

غري انهما  ،يلبسان مثلما لباسههما و ،يبدوان يف منتصف العقد الثالث او أقل بقليل

رأسه اىل األرض قليال، ويسريان يف بعض  امنهما يبد مطرق ينتعالن احذية جلدية، وكٌل

مالزمتهما للمحافظة على بقاءهما سكينة مضطرين اىل التمسك بها يف وضع يناسب 

صاحبهما الذي يسري بينهما، كان املؤذن حينها قد بدأ يرفع صوت جنبا اىل جنب مع 

أذان املغرب، دلف الثالثة اىل املسجد وانا أسري خلفهم، توسطوا مكانا يف الصف األول 

بينما انتحيت انا اىل اجلانب األمين واديت ركعيت السنة، أقيمت  ،وادوا ركعيت السنة

األخرية نهض األوسط وتقدم اىل االمام وسلم  الصالة، وفور ان فرغ االمام من التسليمة

وقال له: نود القاء كلمة موعظة على املصلني، مل يبد االمام أي اعرتاض،  ،اهيعليه وح

يوعظ الناس ثم شرع  ،محد اهلل واثنى عليه ثم صلى وسلم على النيب وآله واصحابه

الذي اعده اهلل ملن  بأسلوب تغلب عليه احلدة والصرامة، فرهب الناس من العذاب األليم

 ،ووصف اجلحيم والنار املستعرة اليت تنظر من غفل عن الطاعات ،خالفه وعصاه
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رغب يف الطاعات ثم وانغمس يف الفجور والفسق واملنكرات، فاستدر الدموع والعربات، 

طلب الدنيا. بدأ وزهد يف  ،فاسرتق القلوب ،والصدقات واحملافظة على أوقات الصلوات

 املسجد.  ونملصلني يغادران بعض اأرى 

، وبدأ البعض يشعر ان هناك مبالغة وانتقاد حاد يف مسجد حينا تكررت هذه الظاهرة

، وذات مساء حضر الثالثة اىل نفس اجلامع، ويف نفس من هذا الواعظ اجلديد للناس

والقى الشخص نفسه حماضرته كالعادة ولكنه افصح عن أمور مل ترق لبعض  ،التوقيت

، ومنها اعتقاده ان الناس تظهر امليل والتزلف اىل تولي الكفار  تعجبهمومل املصلني

وتقلدهم وتعمل على نشر فكرهم ومذاهبهم بني الناس يف وسائل الصحف  ،وامللحدين

ومرفوضه  ةوان هناك ظواهر بدأت تأخذ يف االنتشار وهي أمور ممقوتوبعض املصنفات، 

بب عدم اهتمامهم مبسألة حجاب املرأة، على الناس بسعلى حد قوله، وقال انه خيشى 

 ،وترك احلرية هلا يف الذهاب اىل األسواق، وخمالطة الرجال األجانب من غري احملارم

قائال: من املصلني فقاطعة  عامةفنهض احد ال ،وقال بأن هذا االمر قد يصل اىل الدياثة

والنصائح املبالغ فيها،  ظولسنا يف حاجة ملثل هذه املواع ،حنن يف بلد يطبق شرائع الدين

اسكت فأنت شيطان تدع اىل الفنت، فصفع الرجل احملاضر على  :فنهره احملاضر وقال له

، فيما تقوله وهو يقول: انت تتهم الناس بالدياثة وانت غري صادقصفعة قوية وجهه 

من الشعر الكثري متجعدة كثة بك الرجالن، وسقط قناع الواعظ وبدت له مجة تواش

حوله  هوهنا نهض الناس وفرقوا بينهما والتف صاحبهاالذي كان خيفيه القناع، 

 . والبسطاء وبعض العامة ،ومنعوه من ثورة الغوغاء

فاقتادوا احملاضر  ،منى اخلرب اىل مركز الشرطة اليت وصل رجاهلا بعد قليل من الوقت

وكان قد  حث عن الشخص الذي صفعهبينما جرى الب ،وصاحبيه اىل مقر املخفر

ومت العثور عليه  ،اثناء اللغط والفوضى والضوضاء اليت حدثت انصرف عائدا اىل بيته

 واحضر اىل املخفر.  ،قبيل العشاء يف منزله
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 ولكن مل اعد اشاهد حضور ذلك الناصح يف مسجدنا ،سويت املسألة صلحا بني الطرفني

 . بعد تلك احلادثة

 ة حديث الناس لفرتة من الوقت ولكن ما لبثت ان مخدت. أصبحت هذه القضي

وتتجه اىل القرى النائية حيث حياة البسطاء  ابدأت ظاهرة النصح تنحى منحا آخر

وكاد الناس يرون عودة فرقة  ،وكادت ان تكون هلا أصداء غري حممودة ،والسذج

القضية ومتت لكن تدارك والة االمر هذه القرامطة تظهر على السطح من جديد، و

م عدل ،السيطرة على الوضع وصدرت التعليمات بعدم السماح ملثل هذه الظاهرة

تكن مل وانه لن يسمح مبثل هذه املواعظ ما  ،واستثارة عواطفهم ،التشويش على الناس

وال يسمح اال ملن يثبت علمهم ومعرفتهم بأمور الدين  ،مصرح هلا من اجلهات املختصة

فاختفت الظاهرة العام وكبار العلماء،  مثل املفيت ،العامةومصاحل الناس اخلاصة و

ولكنها ما لبثت ان عادت بعد اكثر من عشر سنوات يف ثوب جديد، تطورت بعده اىل ان 

، كانت هناك موجات من الصراع بني من الناس واستقراراهمأيهدد كادت تشكل خطرا 

اجلاهلية اليت بدأت  الناس من ايعتربون انفسهم حييون شرائع الدين ليخرجومن 

الكثري  اتانتقاد توخاصة يف مصر والشام، وبدأحسب ظنهم، القرن العشرين يف تنتشر 

خاصة يف  ،انيةعلمبأنهم يدعون اىل الزندقة والواالدب، من املثقفني ورجال الفكر 

بني الفئتني يف الصحف كالمية وكانت هناك معارك  ،اجلامعات ومنتديات الثقافة

ت، وقد استغل هذا اجلانب من قبل جهات عاملية كانت تسعى اىل اثارة وبعض املصنفا

هذه املسألة لزرع اخلالف بني اجملتمعات بأن هناك من يدعو اىل العلمانية واللربالية 

، وانه جيب مقاومة مثل هذه األفكار وإعادة الناس اىل نبع معني النقاء ةوالراديكالي

ابان بداية ظهور الدعوة احملمدية، مل يكن يعلم الكثري الذي كان سائدا الصايف الديين 

وان من كان  ،من ارباب هذا املنهج ان االنسان يتطور ويتقدم مع تقدم العلم واملعرفة

قبل اكثر من الف عام ليس اليت كانت سائدة يف اجملتمعات القدمية يعيش احلياة 
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 ،غزو الفضاءيش يف زمن يعفمن  ،كمن يعيش يف زمن متقدم علميا وفكريا وتكنلوجيا

خيتلف يف فهمه ووعيه عمن انتشار التقنية والصناعة وزمن احلاسبات اآللية، يف عصر و

كان يف زمن غري هذا الزمن، وبعد ثورة املعارك اجلدالية بني رجال الفكر واالدب ورجال 

ظهرت على السطح موجة التطرف خاصة يف مصر ثم يف الدين وأكثرهم املتطرفون، 

ستان ولقيت تشجيعا من جهات خارجية تسعى اىل هدف نشر الفنت واخلالفات يف أفغان

الدين اإلسالمي من اجل اضعافه وضربه من داخله، وان وصل االمر اىل مرحلة خطرة، 

                           مت القضاء عليها قضاء مربما، فسلم الناس تبعياتها اليت تضر اكثر مما تفيد. 

العمق اىل الوراء يتضح لنا ان الفرتة اليت واكبت االستعمار الغربي ملصر واذا عدنا يف 

فريقية وغزو نابليون جند ان هناك ارهاصات كثرية وكبرية أدت اىل بلدان االالوبعض 

مصر من ون وكان قد سبق ذلك ما واكب دخول الفرنسي ،ظهور مثل هذه التيارات

ان املماليك يعاملون اجلاليات الفرنسية ب تقولاملستشرقون وبها قام الدعايات اليت نشر 

، والظلم والتعدي، كما يظلمون االمة اإلسالمية باجلور واالهانةذالل والتحقري باإل

وان هدف احلملة  ،وينقضون العهود واملواثيق ،وانهم خيالفون الشرع احلنيف والعسف

والقضاء على دولة ن اجلور، الفرنسية هو رفع الظلم وختليص االمة اإلسالمية م

 ووضع أمور البالد يف يد العلماء والفضالء من األهالي.  ،املماليك الظاملة

هكذا مت الفتل يف الذروة والغارب بدهاء ورفق، وادعى الفرنسيون بانهم حيرتمون الدين 

لقلة البعض والنيب حممد صلى اهلل عليه وسلم والقرآن العظيم، وقد غرت هذه االماني 

من وأد ثم حدث ما حدث بعد ذلك يف أيام حممد علي باشا لهم مبا هو خارج احلدود، ع

الكتاب عن الفكر الذي  أحدقال  اليقظة اليت تهددهم بها دار اإلسالم يف جزيرة العرب.

ان الدولة العثمانية  :اىل أوروبا البعثات العلمية ا حدثت فيهيتالنشأ ابان تلك احلقبة 

وهي اكثر منه حوال وقوة. واحلقيقة ان هذه  ،مل تفكر فيما فكر فيه حممد علي باشا

رنسيني فاعقب الثم الفكرة كانت نابعة من فكر وعقول ختطط وتدبر ألهداف بعيدة. 
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ثم تولد عن الفكر اجلديد الذي  ،والذي جرى ما جرى فيهاالحتالل اإلجنليزي ملصر، 

هذا  هالراهن للمسلمني بأنه وضع جاهلية القرن العشرين فانبثق عن وصف الوضع

ومذهب القومية العربية  ،املذهب القطيب الذي نشأ يف زمن االعتقاالتوالفكر 

منهم انه والناصرية، وكان من الطبيعي ان جيد هذا الفكر من يشجعه ويعتنقه ظنا 

ذلك من احداث احلرب العاملية  ، وما تلىهو اخلالص مما وقعت فيه االمة من اخلالفات

األوىل ونشوء القضية الفلسطينية، وما واكبها من ارهاصات وتقاطع مصاحل يف ظل 

ني أمريكا وروسيا، وضعف األمم اإلسالمية وختلفها، فكان اجلو او يمتبروز القوتني العظ

ن والنهوض م ،تسمح بظهور مثل هذه التيارات اليت تبحث عن اخلالصالسائدة احلالة 

واقع بمل تهتم اليت  ،الكبوة اجلديدة اليت وصلت اليها خاصة يف عهد الدولة العثمانية

وهو اجلهل والفقر واملرض، وملا  ،وتركتها مسرحا للثالوث الذي فتك بها ،االمة العربية

احس البعض برفاهية العيش اجلديد، الذي بدأت تنعم به اجملتمعات العربية وخاصة 

وامنا  ،ثقافة إسالمية ليست معاصرةعن من يبحث وجود بي، بدأ جمتمعات اخلليج العر

كانت تعتقد انه أجدى وافضل مما هو قائم يف ظل التطور ازلي شة اىل موروث طمتع

ثها امن ماضيها العريق، وترالذي اعتقدت انه سيتسبب يف سلخها  ،والتقدم العلمي

عصر العلم ابتلي به الناس يف الذي  فكانت النتيجة هي ظهور هذا الفكر املشوه .التليد

      .واملعرفة والتقدم الصناعي والتقين

                                                     *****  

 

 

الذي نشب والعراك ون عن اخلالف ثقالت لي أماني: مسعت بعض أهالي احلي يتحد

 بني الداعية وبني السيد علي الشامي يف املسجد، فما الذي جرى؟ 
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شار هلا اها أو قلت هلا: السيد علي من اجليل القديم، وال تعجبه الظاهرة اليت ذكر

مسك بعاداتهم تتدعي أن الناس قد يفقدون الالداعية، وزعم ان هناك طائفة 

شيء عن  عرفعلى السليقة وال ي وعلي انسان بسيطالدينية القدمية، وتقاليدهم 

وخاصة  ،ما حيدث يف بعض البلدان العربية، وهي نتيجة االرهاصات اليت بدأت تظهر

وترى أن هذا من التغريب، أي  ،بي املنفتحدمصر والشام، وهي ظاهرة تنتقد التيار اال

ناك تدخل راديكالي هاالخذ بثقافة الغرب، وهي يف نظرهم ثقافة علمانية ولربالية، بل و

اهلوية يف اعية يزعم ان هذا ضعف ، والدد قوهلمحى لع يغذي مثل هذه األفكار الوافدة

الذين اجلامعات من الدكاترة  مثقفواإلسالمية، ويعتقد ان اجليل اجلديد يغرر بهم 

ن يف اقسام ياضرتيار احملينشرون مثل هذه األفكار بني طالبهم، ويف الوقت نفسه هناك 

 . يف نظرهم حيذرون من انتشار مثل هذه األفكار اهلدامةالذين  ،الفقه والعقيدة

أو  ،وانا أرى أن مثل هذه احلركات اليت بدأت تنتشر رمبا توجد جهات مغرضه تغذيها

واحداث  ،عى تلك اجلهات من خالهلا لزعزعة األمنتدعمها ألهداف سيئة تس

اضطرابات ال ختدم أال مصاحل تلك اجلهات، ولكن حنن نؤمن بقوة عقيدتنا، كما 

وهو دين مساوي  ،وينبذ العنف والعصبية ،نؤمن بأن اإلسالم دين يدعو اىل التسامح

وختيالت  الذين يقحمون انفسهم يف أفكار وفلسفات من ومكان، أمنا هاصاحل لكل زم

 . الدين يف شيء وهي ليست من ،يظنون بأنها من الدين

هلذا السبب حتدث مثل هذه األفكار اليت تضر بالناس، هذه هي اخلالصة اليت اختلف 

والداعية يف وجهات النظر بينهما، وانا أرى أن علي الشامي حمق فيما قاله  عليها علّي

 ة. السليقعلى رغم أنه انسان بسيط وعلى الطبيعة و

 قالت: هل تتذكر ليلة األمسية األدبية؟ 

 قلت: نعم اتذكرها. 
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 ،منحها اإلسالم للمرأةاليت املنضبطة قالت: هذا الداعية من الفئة اليت حتارب احلرية 

من حقوقها املشروعة،  ،حترمها مثل هذه األفكار اليت تعتنقها هذه التياراتتريد ان و

 وتزعم أنها تسري على املنهج السلفي الصحيح. 

قلت: نعم يدخل هذا ضمن ما قلت. ولكن هذا خيالف منهجية اإلسالم السمحة اليت 

فحولوا العادة اىل عبادة، وحجروا  ، وانصاف املتعلمني،استغلت من قبل بعض اجلهال

 . بأفكارهم املنغلقة على املسلمنيوضيقوا الفكر وشددوا 

 ،هي اصل الشرمبوجبه انها عترب ان املرأة تكان هناك معتقد لدى اليهود قد باملناسبة فو

 ،وهي املسؤولة عن اخلطيئة البشرية األوىل، وانها هي السبب يف خروج آدم من اجلنة

حسب ظنهم، وكانت املرأة يف اليهودية تباع وتشرتى، وان االنثى اذا ولدت تكون جنسة 

كما كانت املرأة يف اليهودية املساواة بني الرجل واملرأة، ، وال ترى ورمبا اكثر ملدة أسبوع

 حمتقرة. أيضا املسيحية 

والنصرانية، واملرأة يف  ،أما مكانة املرأة يف اإلسالم فهي خمالفة متاما ملا هو يف اليهودية

م أكثر حقا من اإلسالم شريك للرجل، وان النساء شقائق الرجال، وجعل حق الرب لأل

بني الرجال والنساء يف االجر، وليس هناك فرق بني خماطبة  ةهناك مفاضلاالب، وليس 

 ، واإلسالم ال يقلل من مكانة املرأة. تساويةمالرجال والنساء بل هي شبه 

ولكن املسألة واضحة وليس فيها لبس، والرجال  ،ويف قضية اإلرث هناك اعتبارات متعددة

وليس يف املعتقد.  ،قوامون على النساء مبا فضل اهلل بعضهم على بعض يف الرزق

 وباجلملة فنحن لسنا امام معضلة مع الدين، وامنا املعضلة امام كيف نفهم الدين؟ 

 والداعية.  ،يهكذا كان حديثنا انا واماني عن الذي حدث يف موضوع عل

تبدأ أماني بصنع وجبة العشاء ان حنن حنتسي أقداح الشاي قبل ان هذا احلديث وك

 باإلضافةمكونة من مسك الفيليه املقلي و ،اليت كانت يف تلك الليلة وجبة مميزة حبق
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 ،سلطاتالو ،بيضألرز ااالواطباق  ،طبق مسك ممزوج بالبهارات والشوفاناىل 

 والعصائر الطازجة.  ،واحللويات

وندعو  ،ونتناول العشاء سويا ،فاطمةالعمة اقرتحت ان حنمل االطباق وننزل اىل غرفة 

ولكن الوالدة اخربتين ان العم  ،الوالدة والعم امحد ملشاركتنا تلك الوجبة اللذيذة

  .ا عند احد اصدقاءهيفضامحد كان 

اولنا طعام العشاء تنووالوالدة، انا واماني وامها  ،ائدة املستديرةاملحول دائرة  يفنا جلس

 احلديث يف جو عائلي بهيج. اطراف وحنن نتبادل 

وكانت الوالدة قد قصت علينا قصة  ،ثم تناولنا املشروبات الساخنة بعد العشاء

وعندما بعيدة ونائية اسطورية حتكي قصة رجل حبار مغربي كان قد وصل اىل جزيرة 

لك القصبة تتسع لقربة من حامال معه قصبة طائر ضخم قيل ان تكان عاد اىل بلده 

وكانت تلك قصة خرافية. وقد تعجب الناس من تلك القصبة حينما شاهدوها،  ،املاء

لكن قالت: أماني اذا كانت هذه القصبة حتمل ملئ قربة من املاء فكيف سيكون حجم 

 الطائر نفسه؟

سلم حتى تقلت: هذه من اساطري الف ليلة وليلة اليت اشغلت بها شهرزاد قلب شهريار 

   من القتل الذي كان ينتظهرها يف اول ليلة من ليالي زفافه بها. 

وقد قالت ان الكواكب  ،جارية هلا علم بعلوم النجوم واالفالكوذكرت انه كان يف زمانه 

وهي الشمس والقمر وعطارد والزهرة واملريخ واملشرتي وزحل، فأما الشمس  ،سبعة

فتمكث يف كل برج ثالثني يوما، واما القمر فيمكث يف كل برج يومني و ثلث يوم، 

والزهرة متكث يف كل برج وعطارد ميكث يف كل برج سبعة عشر يوما ونصف اليوم، 

هر، اما املشرتي فيمكث يف كل برج كث املريخ يف كل برج عشرة اشومي، مخسة عشر يوما

 سنة كاملة، ، اما زحل فيمكث يف كل برج ثالثون شهرا. 
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عن مخسة اكلوا وشربوا وما خرجوا من العامل وقالت ان اجلارية حينما سأهلا الفقيه 

 ظهر وال من بطن؟ 

والطري الذي رأه أبو بكر الصديق إمساعيل آدم ومشعون وناقة صاحل وكبش هم : لهقالت 

  الغار. يف

وقد سعدنا وسررنا مبا قصته الوالدة من هذه القصص اليت كانت مما يتداوله القدماء 

 . اخلوالي يف مسرهم وايامهم

وعدنا وحنن نشعر جبمال السهرة  ،بعد ذلك ودعنا ام اماني ومتنينا هلا ليلة سعيدة

 ومتعة احلديث مع الوالدة وام اماني. 

   

****** 

 

 

 يندثأود أن حتوداد قالت لي اليت كنا حنرس على احياءها دائما، ر يف احدى ليالي السم

 ماذا يعين مصطلح املاسونية؟ عن 

هو ان هذه الكلمة  ،هذه الكلمةى نعن معى هذا املصطلح او ن: الذي ورد عن معهلا قلت

 ،ود البنائنينوذكر ان اهليكل املزعوم قام ببناءة جمموعة من اجل ،تعين معنى البناؤون

 أصلومن هنا جاءت كلمة املاسونية، أي من  ،وهم الذين عرفوا فيما بعد باسم املاسونية

 ئي اهليكل. بنا

انها حركة تهدف اىل بسط  :الباحثني أحدواملاسونية حركة يهودية خطرية قال عنها 

كل بالد العامل، وهلم طقوس وشعائر عجيبة ومنحرفة، وهي نفوذ اليهود واتباعهم يف 
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اليها  ماالنضماولكل األديان عدى الديانة اليهودية، ويعترب  لإلسالمحركة معادية 

 . فقط اال ملن تنطبق عليهم شروطها ،حمرم وجمرم جرمية كربى

ويزعمون انه قصر هائل اىل اخليال،  أقربصف اهليكل الذي بناه املاسونية وصفا وقد ُو

من الذهب، وان له حمراب عظيم من الذهب، وان التابوت قد وضع يف القدس االقدس، 

 أي يف ذلك احملراب، وجاء يف كتب اليهود ان أعمدة ذلك اهليكل صنعت من النحاس. 

وهي هلا العديد من الرموز والشعارات ومنها رمز  اما منظمة املاسونية فتتصف بالسرية،

املعنى، ويتضمن هذا وله معاني أخرى غري  ،وهو يدل على حرفة البناء ،املسطرة والفرجار

وهو عبارة عن  ،وأعاد طباعته فرانكلني ،ستور كتبه اندرسوندوهلا  (G) حرف القاف

وللعضوية ملاسونية، م للحركة، وهلا حمفل يسمى حمفل ايوفيه تعال ،أربعني صفحة

واندرسون هو: مجس  .املاسونية شروط حمددة، وهناك مراتب معينة للماسونيني

وهو كاهن يف الكنيسة االسكتلندية، وبعد خسارته  1676اندرسون اإلجنليزي املولود عام 

يف الدار الذي حل بشركته وكشفت الصحف انه عضو يف املاسونية، وهو اول من بدأ 

 ملاسونية. بكتابة دساتري ا

أما بنجامني فرانكلني فقد قام بتحرير نسخة دستور املاسونية وأعاد طباعته يف امريكا، 

 وترجم بعدة لغات خمتلفة.   

 هذا باختصار هو مضمون مصطلح املاسونية.  

 قالت: اشكر يا ابي على هذا التوضيح املختصر املفيد. 

بعد ذلك حدثتنا أماني قائلة انها قرأت يف احد املراجع املختصرة عن موضوع الصراع 

وماني ره بعد املسيح حبوالي ثالث سنوات تويف االمرباطور البني اليهودية واملسيحية ان

بأن يعودوا للحكم الذاتي بشرط بطليموس وجاء بعده االمرباطور هريود ومسح لليهود 

ان يدفعوا جزية او ضريبة، ومن هنا بدأ اليهود يعودون للحكم الروماني، وبقيت مملكة 
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ويف بعض اليهود تابعة للحكم الروماني، فبدأ احلواريون يدعون اىل املسيحية بالسر، 

بني اليهود األحيان يتجرؤون فيلقون خطبهم يف اهليكل، ثم يهربون، فبدأ الصراع بينهم و

يف داخل فلسطني ويف خارجها، وصار اليهود يطردون أي مسيحي يقبضون عليه خارج 

فلسطني، ومن الذين هربوا من املسيحيني بطرس الذي هرب اىل روما، وبدأ هناك يؤسس 

املوجودون يف روما وما اجلماعات املسيحية السرية، واخذ يركز دعوته على اليهود 

يضا كان هناك رجل امسه بولس، وكان يدع للمسيحية، وهذا حوهلا، ومن احلواريني أ

و الوثنيني وقد ادخل بولس الكثري من دعبل كان ي ،األخري مل يهتم باليهود فقط

الفلسفة يف دعوته وحديثه عن املسيحية، فاختلطت الفلسفة مع الديانة واصبح الكثري 

الكثري من اآلهلة، ومن  من الفلسفة داخل ضمن املسيحية، فأدخل مع عبادة اهلل وحده

هنا نشأة فكرة املسيح انه إله، ثم قيل انه ابن اهلل، وظهرت خرافات كثرية منها ان املسيح 

خرج من قربه واخذ يكلم الناس ويقول هلم انه ابن اهلل، وليس يف روايات كتب االجنيل 

فيه حرج وهذا النص ليس  ( حنن عيال اهلل)وامنا  (انا ابن اهلللفظة )عن املسيحية 

مبعنى ان اهلل هو الذي يعوهلم ويرزقهم. وليس معناها كما ترمجوها انهم أوالد، وعندما 

اكتشف االمرباطور نريون حاكم روما هذه احلركات السرية بدأ البحث عنها فتمكن 

، واستمر اتباعهما، ثم صنعوا متثاال بإعدامهمامن القبض على بطرس وعلى بولس وأمر 

 ، ثم نشأت بالتدريج عبادة االصنام. للمسيح وآخر ملريم

 كان حديث أماني ممتع جدا ببيان هذه النبذة التارخيية عن املسيحية. 

هذا الزخم من احلديث عن املاسونية قلت ألماني: ال أرى اال ان وداد قد استخرجت منا 

 واملسيحية بسؤاهلا اجلميل الذي كان سببا يف هذا احلديث عن هذا املوضوع. 

قالت وداد: لقد سررت جدا مبا مسعته منكم عن هذه املعلومات الرائعة عن قصص 

األديان القدمية عن اليهودية واملسيحية اليت ال زالت قائمة رغم ما فيها من البدع 

ويبد رافات والتحريفات، وكيف ان من يعتنقها يتبع ضالالتها ويرتك احلق املبني، واخل
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يتمسك به ويرتكون الطريق القويم الذي يدعو سبب ما لي ان التعصب الديين هو 

 الناس اىل احلق وترك الباطل. 

قلت: هكذا هي العصبية والعرقية اليت يتشبث بها الناس حينما يلغون عقوهلم ويتبعون 

طئ درج عليه الناس اطفهم وما متليه عليهم املصاحل الدنيوية الزائلة، وهذا نهج خعوا

 م السحيقة. يامنذ االزل حتى يف اال

اخلامتة املقتضبة متمنني أن خنوض يف حديث غريه مما هو ثم اختتما حديثنا بهذه 

 متع ومفيد. 

 

****** 

 

مور األبدأت الكثري من يتغري،  بدأ كل شيءمع بداية الثمانيات من اجلدير ان نذكر انه 

مل احلياة العصرية، بدأت األجيال اجلديدة تعيش ثقافة ا، وبدأت تظهر معفعال تتغري

، لقد متدد الزحف احلضاري اجلديد، وأضحى اجليل القديم يشعر بأن حقا جديدة

لقد حتولت احلياة من منط بدائي بسيط اىل ، ط احلياةمنويف  هناك فرق يف الثقافة

انتشرت املدارس وعمت كل قرية وكل هجرة، بدأت الثقافة منط حضاري جديد، 

  .واألطباءضرين اعن طريق املعلمني واحمل اتاملصرية والشامية تصل اىل اجملتمع

لبت الشركات الكبرية اليت جتلك تأثري الكثري من الشركات العاملية، وبدأ ظهر ت تبدأ 

، والربيطانيني االملان وااليطاليني والفرنسيني واالمريكينيمن معها الكثري من األجانب 

متقوقعا وبدأ االنسان الذي كان منغلقا  ،اصبح هناك تالقح بني احلضارات والثقافات

ينفتح امام االخر، ويتأثر مبا يراه، بدأت تنتشر املصانع والورش يف نطاق ضيق حمدود 
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وبدأ النمو السكاني يف املدن يزداد، وبدأت االحياء تنتشر ارية الضخمة، واحملالت التج

ددة تصل اىل نشأ عمائر ذات ادوار متعتوظهر الطراز العمراني اجلديد، أصبحت  ،وتتمدد

عشرة أدوار وثالثة عشر دورا, كان اجليل الصاعد يرى ان ذلك امر طبيعي، بينما ينظر 

مبا يراه يتسارع  انبهرموالبعض رمبا  ،دهش ومتعجباجليل السابق اىل ما حيدث وهو من

 ،مع الزمن، بدأت الطرقات املعبدة تشق عرب االحياءحمموم يف سباق  ،بني اليوم والليلة

يف اجلانب تقوم نهضة جبارة يف مجيع اجلوانب، فعال وبني املدن والقرى، لقد أصبحت 

قامت املساجد الكبرية النظيفة ومألت كل االحياء وحاول رجال ومياني الديين واال

الدين مواكبة احلدث وكثر القراء واالئمة وأصبحت املعاهد العلمية خترج املعلمني 

واحلسنة، والقراء اجمليدين للتالوات اجليدة وخيتار منهم أصحاب األصوات اجلميلة 

 ويتم تعيينهم يف تلك املساجد. 

البسيط الوجه من ينتقل وجه احلياة لقد اصبح  ،يتغري ويتبدل احلالحقا لقد بدأ 

، اىل شبه تواضعادح القانع، اىل املتحذلق الفهلوي الفاهم، من العادي الساذج املكال

اىل الطامح املتخيل حلياة عصرية من الراضي باملقسوم أو املعلم القارئ،  ،املتعلم الدارس

 تواكب التغيري احلاصل. جديدة 

ويسري  ،العصا والسكني يف حمزمه، الذي يلف على رأسه عمامة بالية متسخة من حامل

حايف القدمني، اىل متأنق يف امللبس واملأكل وهو عض بيف حذاء رث مهرتئ ورمبا يسري ال

  .واملشرب

نشاء القناة إبواالخبار قامت هيئة اإلذاعة فقد دة، بدأت تظهر وسائل االعالم اجلديكما 

مسرح التلفزيون، وبدأ البث يف املدن الكبرية ولكنه ال يتجاوزها اىل  شأوأنالتلفزيونية، 

 القرى أو البلدات الصغرية. 
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أصبح هناك اهتمام بالغ بالرياضة ووشيدت املالعب الكبرية،  ،النوادي الرياضية تنشأأ

 وأصبح ،والكرة ووجد مشجعون هلذا النشاط اجلديد، تطورت الصحف واجملالت

عامل أساسي يف نشر االخبار واملعلومات املكتوبة تحرك الفوتوغرايف واملالتصوير 

 واملوثقة. 

وأخذت الكتب وظهر الكتاب املثقفون بثقافة عصرية جديد،  ،كثرت األندية الثقافية

 . وعصرية تعم املكتبات والقرطاسيات وتبع ذلك وجود مكتبات جديدة

عليه اخلناق يف االنسان البسيط يضيق  أصبحلقد ، بدأ يظهر طابع البنيوية واحلداثة

من اخليالء والغرور انه يف عامل  صاحب العلم والتعليم احملدودجانب ظهور ما يشعر به 

 . جديد متحضر وواعي

ويواكب التغري الذ حدث، لقد بدأ اجلانب األمين يتوسع، و ،حقا لقد تغري وجه احلياة

سيارات رجال األمن جتوب الشوارع، للشرطة، وأصبحت  ااصبح يف كل حي خمفر

 ،رجال املرور الذين ينظمون سري املركباتواسطة وأصبحت حركة املرور تنظم ب

على املخالفني والذين ال حيملون رخص القيادة، بدأت والتعليمات ويطبقون األنظمة 

ها واصواتالسيارات ومركبات الشحن متأل الطرقات الربية املعيدة وغري املعبدة بأنينها 

 القفار والصحاري واجلبال والوديان.  الفضاء وهي جتوب اليت متأل

 . حبق لقد قامت حياة جديدة ونهضة طافحة

شعر بشيء من الغربة يف األجواء اليت أصبحت تعم أنا وامثالي من جيلي نلقد بدأت 

، حتى أجهزة الكاسيت أصبحت متأل ةكل كبرية وصغرية يف حياة الناس اجلديد

صبح كل بيت ال خيل من وجود الكاسيت أاملقاهي والدكاكني واحلوانيت، ال وبل 

لني اليت اصبح يقبع ئوناهيك عن بيوت الوجهاء واالغنياء واملس ،والراديو جنبا اىل جنب

 لسها. اجهاز التلفاز يف جم
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بدأت تأخذ حبظ وافر من املد  يتواخذت تنشرت يف البلدات الظهرت املرافق اهلامة 

واالحوال  ،والبلديات وفروع الزراعة واملياه ،احلضاري، فهناك مكاتب لألمارات والشرط

 والضمان وبنوك التسليف والقروض.  ،الشخصية

. فهل حقا أصبحت انا وامثالي من لقد أصبح هناك شيء يعرف باسم التقدم والتطور

                      ع اجلديد؟ الرعيل السابق نعيش يف غربة مع الوض

كنت احتدث عن هذا االمر مع اماني والوالدة والعم منصور واملعلم عيسى والسيد راجح، 

هي احلياة ال تبق على حال واحد بل التطور سنة من سننها  هكان الكل يقولون هذ

 الكونية، قلت هل حنن منر بزمن العاصوف؟ 

 قالت وداد ليس األمر كما تضن يا والدي انين اراه أمر طبيعي جدا. 

قلت: نعم ذلك بالنسبة لك يعترب طبيعي جدا ألنك نشأت يف بطن حدث التغري لكن 

 األمر كما ترينه. من كان مثلي ومن جيلي ال يرى 

من كان يف مثل جيلي ينظر لألمر من خارج دائرة احلدث وهي الدائرة اليت هو واقف 

أما من هو يف بطن الدائرة فال يرى من يقف خارجها بنفس املنظار وامنا ها على حافت

  يراه مبنظار آخر خمتلف متاما. 

يت ساهمت يف تطور احلياة الصناعي والتكنلوجي هي القال العم امحد: أن وسائل التقدم 

 احلضارية يا بين. 

وقد  ة،وعقب املعلم عيسى قائال: نعم هذا صحيح، ان الورشة أصبحت اليوم شبه معطل

وذهبوا اىل العمل يف شركة أرامكو  ،ترك العمال ثواب وصاحل وسعيد العمل معي

وقل االعتماد  ،تقدمت يف السكنان بعد مبفردي العمل على وأصبحت أنا وحدي غري قادر 

واصبح صيادو السمك يشرتون وأصبحت كاسدة البدائية، على املراكب اخلشبية 
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البحرية اليت بدأت تنتشر يف  كناتويركبون عليها املاحلديثة الص جقوارب الفيرب

    . وق، فعال لقد تغريت احلياة وزحفت علينا احلضارة زحفا رهيباالس

قلت: هل تظن يا معلم عيسى أن باطن األرض أصبح خري لنا من ظهرها بعد أن بدأت 

 فمها الغافر الرهيب؟   باحلضارة تبتلعنا 

 قال: ليس كذلك ولكن علينا أن جناري العصر، ونسري مع التيار حيث يسري. 

 قال العم أمحد: فعال علينا أن نساير العصري حيث يسري وال نصطدم مع التيار اجلديد. 

بحت حياة الشباب اجلديدة صقلت: انين بدأت أرى جيال ال تعجبه حياتنا القدمية، لقد ا 

راثها العريق، هناك من ينجرف مع حياة املوضة كما متيل اىل التقليد وتتنصل من ت

 يسمونها،  

قال املعلم عيسى: ان انتشار املدارس وتطور اجلامعات ووجود الشركات وفتح أبواب 

املعسكرات يف جمال الشرط واجليش وحرس احلدود كل ذلك قد ساهم يف وجود حياة 

التغري الذي طرئ على حياة عما سبق وطبيعي ان يتأثر الناس مبثل هذا  امتامخمتلفة 

 الناس. 

 لقد ظهرت أجيال جديدة تعيش واقعا جديدا خيتلف عن الواقع السابق. 

ان  أخشىان يطغى املد احلضاري ويزيل ما كان سائدا يف أيامنا، انين  أخشىقلت: 

مثل الصدق واإلخالص واألمانة  ،كانت فاضلة جداوتقاليد ختتفي عادات وقيم 

لصادقة، لقد بدأت االحظ ظهور ثقافة جديدة متيل اىل الكذب والقناعة والنية ا

  .على حساب قيم فاضلةوذلك  ،والتحايل والتدليس واجملامالت

 ومروءتنا الكرمية، مبثل هذه املثل املستوردة الفارغة؟ هل نستبدل سلوكنا واخالقنا 
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سك قال العم امحد: ليس كذلك بل الدنيا خبري، هناك أناس حمافظون على التم

زال فيهم خري يا بين فال تكن متشائما اىل هذا ما بعقائدهم واخالقهم الدينية والناس 

 احلد. 

ينتشر من العادات السيئة اليت ما كنا نعهدها يف اجيالنا، ان  أصبحقلت: اال ترى ما 

أصبحت قليلة ونادرة وال تكاد جتدها اال يف القرى واهلجر واملروءة الكرم والشهامة 

 . البعيدة عن حياة الناس يف املدن

قال: رمبا هذا صحيح، ولكن هذا اصبح مفروض حبكم تغري الظروف احلياتية، كما 

تالحظ ان الناس أصبحت تنخرط يف االعمال، اجلديدة خاصة حياة االعمال الوظيفية، 

 ع أصبح ال جيد من الفراغ اال الوقتنكة او يف مصرش فالعامل يف وظيفة حكومية او يف

اصبح يشكل فواصل اجتماعية، بدل ان كان احلي ال  ي، أيضا وضع السكن احلالرياليس

ن كيضم اال اشخاص يعرف بعضهم بعضا، أصبحت توجد أسر وعائالت قادمة من اما

أخرى وال يكاد يعرف اجلار جاره، أيضا بفعل حياة الرفاهية اليت بدأت تنتشر بني الناس 

م، وهذا ما نتج عن احلياة نادرا ورمبا معدواصبح االعتماد على بعضهم البعض 

       .  العصرية

قلت هذا ما كنت اخشاه، وأخشى ان تطغى هذه الثقافة فنفقد معها الكثري مما تعودنا 

 عليه، من عاداتنا وتقاليدنا احلميدة. 

قال عيسى: لعل هذا ال يلحقنا حتى وان كانت قد بدأت بوادره تظهر على السطح أال 

 اىل أجيال واجيال.  انه حيتاج

ال زالت خبري وطاملا بقينا  م فالدنياءقال العم امحد: علينا بأن نتفاءل وال نتشا

 متمسكني بديننا وعقيدتنا فنحن يف خري وسالم. 
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قلت: فعال ان ما قلته هو عني الصواب، ولكن ينبغي علينا ان نتنبه ملن يرتبص بنا من 

ألمور وال ننس ما حلقنا يف احلقبة القريبة املاضية اغوائل السوء وحنذر من مبتدعات 

بفعل التأثر مبا كان حيدث يف البلدان اجملاورة من كانت جتري اليت املوجات من 

                            يبها. تغريات طبل هلا املرجفون وصفق هلا املتعاملون فكدنا نصطلي ببعض هل
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 احلديثوجتاذبات لشتى أطراف  تسامرام                    

(17) 

مثل  ،مع أصدقائي املقربنياطراف احلديث كثرية هي الليالي اليت كنت اجتاذب فيها 

والصيب ثواب الذي كان يتطفل ويكثر  ،اهلل ابن املعلم عيسى وعبد ،وراجح ،هيثم

منه  خال حب التحدث ،مبا قد ال ميت اىل املوضوع املطروح بصلة ،واملقاطعاتالفضول 

، اليت احلاالت النفسية النقاش الذي جرى حول مسألةمن ذلك ومما اتذكره  ،فحسب

جرنا احلديث إليها وحنن نتكلم ان الصيب الذي يسكن يف احلي وهو يعاني من أزمة 

 . نفسية اقلقت والدته البائسة

قد ال نعرفها حنن صغار  ريتحدث أحيانا عن أموثقافته وكان راجح بفضل خربته 

ان هناك من باحلاالت النفسية عن ومن ذلك مثال ما حيدث عن االعتقاد  ،السن

بني بني األقارب، وخاصة حتى  ،يعتربها من العيوب اليت جيب او ينبغي عدم اظهارها

ذا حدث بني الزوجني يف وقد يتسبب هذا االمر اورمبا بني الوالد وولده،  ،الزوجة وزوجها

حدوث خالفات تؤدي اىل االنفصال، وليس السبب الرئيس هو تلك اخلالفات وامنا 

عن حل اخلالف وحنن نعاني منها عجز نالسبب األساسي هو احلاالت النفسية اليت 

، بل قد نتسبب يف تطوره ونوصله اىل نهايات مهما كان بسيطا وسهالالذي ينتج بسببها 

   . أحيانا مؤملهمؤسفة و

فها املختصون بانها عبارة عن منط سلوكي ناتج عن الشعور واالمراض النفسية يعّر

تغيري االدراك واضطرابات االعصاب هذا السلوك يف وقد يتسبب يف  ،بالضيق والتوتر

ويذكر ان هناك الكثري والكثري ممن يتعرضون ملثل هذه احلاالت على  ،الدماغية

هذه احلالة هو طرح األسئلة على مثل تفاوتها، واكثر ما يعتمد عليه املعاجلون يف 

بالغة لدى من يعاني من مثل  ا، وما من شك ان الوصمة االجتماعية ترتك اثارمرضاهم
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فليس بني االمراض النفسية وبني اجلن  ،هذه احلاالت، وينبغي ان تتغري هذه املفاهيم

ه املسألة فإنها ذوإذا عدنا هل، كما يظن الكثريون من الناس عالقة يف غالب هذه احلاالت

  .توجد عدة أنواع من االضطرابات النفسية، ومنها القلق واخلوف والوسواس

ع حتى يصل ، وقد يتطور احلال او الوضوتغري املزاج والقلق هو يف األساس قلق اجتماعي

 ،الشهيةان وفقد ،ف اجلسم مثل االرقئاىل درجة االنفصام، ويصاحب ذلك خلل يف وظا

فيفقد اجلسم الكثري من العناصر اليت يساعد فقدها يف زيادة تدهور احلالة الصحية، 

اىل ان يصبح املصاب شخص املصابة بهذا القلق والتوتر يف بعض احلاالت األمر ويصل 

 معادي للمجتمع. 

ها طبعا بأسلوب عام وليس بأسلوب حونطر ،ل كل هذه األمور كنا نتحدث عنهامث

علمي أو ختصصي، ومن الطبيعي أن يتحدث الناس يف جمالسهم وامسارهم عن مثل 

 ال خيل منها أي جمتمع. يشاهدونها يف حياتهم باستمرار، و اليتاهر وهذه الظ

 

****** 

كان املقهى يعد مبثابة املتنفس الذي جيد فيه الكثري من العامة اجملال يف قضاء أوقات 

وصداقات الفراغ، وكانت يف الكثري من األحيان حتدث عن طريقة تعارفات وقيام عالقات 

كان أو الوضع االجتماعي ألن احلالة االجتماعية  ،قد تغد يف يوم من األيام قوية متينة

ونوايا الناس سليمة وخالية من البحث عن  ،بسيط وغري معقدوضع أو حني ذاك حالة 

 . ، أو التصنع املبالغ فيهأسباب التكلف

كل ما كان يدور يف احمليط وما يصدر من االخبار واالحداث يف العامل البد ان تأخذ 

، هذا أمر طبيعي احلديث يف كل حدث بأطرافاليت حتدث بني الناس جماالت االجتماع 

فنحن خالل لقاءاتنا منأل الزمان واملكان باخلوض يف شتى األمور، ونتعرض ك جدا. لذل
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ما نتفاعل مع اليت حتدث يف اجملتمع الذي نعيش به و تللحديث يف خمتلف االهتماما

 او قل حديث الساعة.  ،حيدث حولنا من أمور تصبح حديث الناس

 التطرق هلانب اخلاصة من فال تسلم اجلوا ،واذا غاب اخلوض يف مثل هذه األمور العامة

 بذلك. واألجواء الظروف أو تهيئت اذا مسحت 

وبني  هذكر انها كانت بينإذ افضي الي راجح ذات مرة وحنن نتحدث عن العواطف 

تآلف منذ ان استقام بينهما  اىلتلك املشاعر تطورت  ،احدى بنات جارهم مشاعر طيبة

وقد تعلق بها وتعلقت به حبكم اجلورة والتقارب يف السن، وكان حبكم بعض  ،الصغر

وكان  ومتكررة، أوقات كثريةيف دون حرج التقاليد واألعراف يتحدث معها وتتحدث معه 

وكأنه واحد منهم، وهذا االمر مسح بوجود معرفة  ،هامزيارة أزيارتها وال ينقطع عن 

انهما وكشف كل منهما لآلخر  ،وحدثتهوعالقة قوية بينهما، وحدثها  ،عميقة

 ،يعيق العالقة اليت تصل بينهما، وتواعدا على الزواجولن يستطع احد ان  ،لبعضهما

 .وبناء حياة ميألها الود والغرام

بداية الدخول يف مرحلة اىل ثم  ،استمر هذا التواصل بينهما منذ بداية املرور بالصبا 

  .اوبداية تكون الشخصية لديهم املراهقة

أمازحها ووتفاهم عميق، قال كنت اقبلها  ،قال لي: انه كان يشعر حنوها حبب كبري

وابني هلا انين احبها وال استطيع ان اسلو عنها، وهي اكدت لي وأضمها يف شوق ووله، 

والبعد  ،انها تبادلين نفس الشعور، كل ذلك كان يتم بيننا على العفة والشرف

الرذيلة والفجور، وال نسمح بأي أمر يفسد تلك العالقة الغرامية د عن ااحلقيقي واجل

على يقني تام بأن املصري احلتمي املنتظر سيكون وحنن  ،القائمة فيما بني قليب وقلبها

 . هو الزواج الشرعي
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حلة خطرية جدا من ر، وقد بدأنا منر مباستمرت هذه العالقة على مدى عشر سنوات

عفيفة رغم ما وعالقة شريفة  وأنها ،علم بالعالقة اليت بينناحياتنا، كانت والدتها على 

 . ، اليت كانت ال ختفى على الكلفيها من املشاعر امللتهبة

وهلا  ،اليت كانت هلا ثروة جيدة ،وتعيش يف رعاية أمها ،يتيمة االب كانت معشوقيت

قة أصدقاء وصديقات كثر، وكانت رغم مكانتها االجتماعية ال تأنف من وجود عال

هي من أصول و ،ناءوهذا هو امسها واسم والدتها س ،احلب القائمة بيين وبني سعاد

 . مت اىل هنا منذ زمن بعيددمصرية من عائلة ق

ورمبا تغادر أمها  ،قال لي: انه كان يأتي وجيلس مع سعاد ويتحدث معها حبضور أمها

العاملة املنزلية اليت مع  ،وترتكنا لوحدنا يف البيت ،املنزل ملتابعة بعض شؤون امورها

اال عندما نطلب منها احضار شيء معني مما قد الينا وال حتضر  ،هلا حجرة خمصصة

 حنتاج اليه. 

ولكن  ،وكنت انوي االلتحاق باملعهد ،أخلرية كنت حني ذاك طالب يف املرحلة املتوسطة

ومكثت فرتة من الوقت منقطع عن  ،عندما حدثت ظروف معينة اضطررت لرتك التعليم

 حتى قررت االلتحاق بوظيفيت احلالية.  ،الدراسة بعد مرحلة الكفاءة

مئن على مستقبلي املادي ان أتقدم خلطبة سعاد، ولكن بعد كنت اعقد العزم بعد ان اط

ابن عم هلا كان يعيش يف منطقة بعيدة أن فوجئت يف عملي تقريبا  اامضيت عامان 

وتفاجأت  ،تقدم لطلب يدها من احد اقاربها، فوافق على طلبه قد ،سكريحبكم عمله الع

 أمها بقرار قريبها باملوافقة على زواج ابن عمها منها. 

وليس هلا ان  ،م اال ان تقبل الطلب، اما الفتاة فليس هلا من االمر شيءمل يكن امام األ

ابن عمها، ليس ذلك فحسب بل سرتغم على قبوله فيما لو أبدت قريبها وترفض طلب 

 أي اعرتاض. 
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وليس لي اال ان اتقبل  ،ومل يكن مبقدوري ان أقوم بأي تصرف ،مت زواجها من ابن عمها

 هذا االمر بعجره وجبره مهما كانت األسباب. 

وبقيت يف عزلة شبه منقطع عن الناس  ،ومحلت جراحي وأساي ،تقبلت االمر الواقع

 حتى بدأت اتقبل الواقع املفروض شأت أم أبيت.  ،لفرتة من الزمن

بعد فرتة العزلة اليت فرضتها على نفسي بدأ األصدقاء واالصحاب يلومونين على 

تصريف ذاك، وقالوا لي: ليس من الرشد او احلكمة ان يبقى مصريك معلق بأمر أصبح 

واألفضل ان تغري هذا الوضع وتعود اىل  ،رته مهما كانت األسبابمن املستحيل مساي

 . ، فهناك الكثري من الناس حيدث هلم مثلما حدث لكالوضع الطبيعي

 قلت: وما هو الوضع الطبيعي؟ 

وان ال تبَق عازفا عن ممارسة حياتك  ،قالوا: ان تصرف النظر عن هذا املوضوع بالكلية

فتتزوج ومتارس حياتك  ،ة واقعية من حياتكتبدأ مرحلة جديدأن و ،الطبيعية

 . الطبيعية

يت لزوجيت األوىل اليت سبق بمنهم، رضخت له، ومتت خط بعد ان تكرر هذا االحلاح علّي

  .ان ذكرت لك كيف انتهى زواجي منها

 ثم تزوجت زوجيت الثانية. 

 ، وملصبح ذكريات تستكن يف تالفيف ذاكرتيأوكل ما مضى  ،وهكذا تغريت الظروف

مبداد الوجد وكانت بالنسبة لي جمرد صفحة كتبت  .يعد هلا غري ذلك أي دور يذكر

 . ثم طويت وحفظت يف أضابري الزمن السحيقوعواطف الغرام، 

وهي  ،وسعاد اليوم تعيش يف حياة اختريت هلا دون ان يكون هلا خيار يف تقرير مصريها

بوضعها  ةمستقرة، ومل تعد لي أي عالقانها لي وتعيش حياة زوجية يبد  ،هلا أوالد وبنات
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أم انه قد زال مع زوجها الشرعي، وال أدري هل بقي يف ذاكرتها شيء من احداث املاضي 

 ؟ متاما ومسح من تفكريها ومشاعرها

وال اظن ان السنني ستكون قادرة على  ،ما ألمر كبري وجسيمكقلت له: ان ما حدث بين

ان يتأثر مبثل هذه العوامل اليت ترتسخ يف ذلك أن سلوك اإلنسطمسه من الذاكرة، 

املشاعر األفكار ووما خيالطها من ومشاعره النفسية  ،ويف شعوره الداخليأفكار االنسان 

 فاإلنسان حبكم طبيعته الفسيولوجية تتحكم فيه الغرائز اجلنسية ،العاطفية

ريه العقلي مبا اليت ميتد تأثريها على تفكهذا أمر ال خيتلف عليه اثنان، و ،والعاطفية

ال خيتص  يسيكولوجوهذا طبع بشري  ،على سلوكه الفكريويصبح جزء حمتوي يؤثر 

  .البشركل وامنا هو شيء فطري جبل عليه  ،دون شخص صشخب

منها ما يكون وتقاطعات خمتلفة،  ،من متناقضات كثرية لكن هكذا هي احلياة ال ختُل

وهو ال يدري إذ  وانه من صاحل سعادته،  عتقدعلى حساب سعادة املرء على األقل فيما ي

ى من األمور الغيبية، قاال انها تب ،الظروف وحتدث مفاجئاتجمريات  قد تتغريرمبا 

اتاحة الفرصة  هلايتسنى ان مل كون الظروف مل تسمح  ،جمهولة ة نتائجهاوتبقى معرف

 . اليقينية على وجه الدقة ومعرفة حقيقتها ،لتحققها

وشعر الشعراء  ،عن قصص الغرام نقلت للناس عرب التاريخجدا رية احداث كثهناك 

وهذا يدل على ان السلوك اإلنساني كله ال خيل من هذه وتغزهلم، هذا أمر بدهي، 

الطبيعة البشرية، بل ورمبا يصل االمر يف بعض األحيان اىل السيطرة التامة على 

س، ومن ينكر هذا فإمنا يغالط السلوك فينتج عنه خلل يف القوى العقلية لدى بعض النا

 نفسه، ويعارض سنة من سنن احلياة. 

اهم الدوافع الرئيسية لسلوك  أحدمن وهناك من يرى ان اشباع الشهوات اجلنسية 

 ولكن هذا أمر فيه نظر.  .نسيويعرب عن هذا السلوك بالعشق او اللقاء اجل، االنسان
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التكاثر، والتكاثر هو استمرار البقاء، لكن االمتناع عن اجلنس هو يف املقام األول وسيلة 

ومن ميارسه خارج العالقات الزوجية  ،اجلنس حيارب بالعفة ما مل يكن بطرق مشروعة

يدخل يف محأة الرذيلة اليت يرفضها اجملتمع السليم، هلذا فان األعراف االجتماعية 

 . ، وجمتمعيةهذه املسألة بضوابط أخالقية ضبطت

ص الشهرية عن عامل العشق واحلب كانت ال تسعى لغري العالقات الشريفة القصكل 

 ،وقيس لبنى ة،ومجيل بثين ،وكثري عزة ،ومن اشهر تلك القصص قصة عنرت وعبلة

وغريهم  ،وأبو العتاهية ،ووالدة وابن زيدون ،وليلى االخيلية وتوبه بن احلمري ،وقيس ليلى

كتب االدب، وليس هناك من واشعارهم م كثر، كل هؤالء امتألت بعشقهم  وغراماته

ويستمتع باالطالع  ،بل على العكس يوجد من يشيد بقصصهم ،او يشنع بهم ،يلومهم

 : قول عنرتة العبسي اشعارهماشهر ومن  ،عليها

  بلة واسلمي يا دار علبة باجلواء تكلمي          وعمي صباحا دار ع

والذي يقوم يف عامل الفن الغنائي واملوسيقي مصدره األول ومنبعه األخري بال شق هو 

 احلب والعشق. 

 وال تطوى صحفها.  ،هلذا ولغريه فاحلب والعشق يبقى قضية ازلية ال تنتهي احداثها

مل تكن احاديث امسارنا مقتصرة على اجلوانب العاطفية فحسب، بل تشمل وباجلملة  

، الساخنة وتارة يف قضيا االحداث ،وشتى املوضوعات، فتارة نبحر يف االدبخمتلف األمور، 

 . وهلمجرا وأخرى يف عامل التاريخ واخبار األمم السالفة وما حل بها

***** 
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 مركاز العمدة 

السيد عبد يف الليلة اليت رافقت فيها راجح اىل جلسة املركاز، ورأيت هناك عمدة احلي 

كبرية  ةسرأوهي جلسة تضم أربعة  ،يتوسط ما يسمى باملركازالصمد البصنوي وهو 

وهلا تكايا من الواح عريضة نسبيا مطلية بالوان زاهة خضراء ومحراء ، القوائم وعالية

 تلك االسرة مغطاةاد الظهر عليها اثناء اجللوس، ومن اجل اسنوصفراء، مصنوعة 

تسمى الدوشقيات الرتكية، وهي فرش قطنية مغطاة بأقمشة مسيكة مبفارش راقية 

، يلبس رجل وقورالعمدة  يبدو ،سرير العمدة ةسرأليتوسط اووخمدات وثرية، مشجرة، 

حلياكة ثوبا ناصع البياض ويعتمر عمامة خمططة ومواشاة بالوان ذهبية متقنة ا

من اجللد  وينتعل حذاًء ،طربوشتشبه الطاقية بيضاء حول تلتف  ،وزاهية األلوان

بل العمر تيف مق اصبياليزال  اورأيت شابالفاخر املطرز بسلوك مقصبة صفراء المعة، 

قصري  ،دقيق الوجه ،أبيض البشرة ،نهي الطلعةبوهو صيب  ،يقوم خبدمة العمدة وضيوفه

 ،اظن انه من أصل الساللة الربمائية أي من )بورما( وهو يرتدي ثوبا أبيضا ،األنف

، ويلف على رأسه عمامة يلتف على وسطه وحيتزم بشال خمطط بألوان صفراء ذهبية

كرسي صغري على  سوله جيلية بيضاء أنيقة، كوتشبه الشال الذي حيتزم به، وحتتها 

فرغ من تقديم أكواب املاء للعمدة جيلس كلما  ،ليس له أذرع بالقرب من املركاز

ومرافقيه وضيوفه، كما يقدم أكواب الشراب البارد من عصري الفواكه الطازجة 

   .املمزوجة مباء الورد

جيلس أحدهم ، املرافقني له بصفة دائمة أربعة اشخاص من رجالهالعمدة وجيلس حول 

ون على السرير املالصق ، والثالثة الباقاملخصص للعمدة جبوار العمدة على نفس السرير

منضدة تنتصب بينما بقية السرر مرتوكة للضيوف، وأمام العمدة  ،لسرير العمدة

غامق، وموضوع عليها جهاز راديو كبري احلجم املاني خشبية مدهونة بلون عودي 

الصنع، وحوله دفرت كبري احلجم، رأيت العمدة يقلب بعض صفحاته أحيانا ويلقي 
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ون بها، ثم يوجه سؤاال للشخص اجلالس معه على نفس نظرة على بعض ما هو مد

السرير قائال له: ماذا مت يف موضوع تاجر القطن وهل انهى موضوع اإلتاوة اليت نطالبه 

 بها بعد توزيع محولة املركب؟ 

نة ات النقود يف اخلزوأودعللعام احلالي،  تاواتومت تقييدها يف السجل اإل ،فقال له: نعم

  .د القبضنومرفق بها نسخة من س ،املكتباليت يف 

بيده  ايقبض عليهاألملس الصقيل، طويلة وغليظة من اخليزران  كان مع العمدة عصًا

ان عليها، وبعد  للوسادة اليت يتكأ قةصاملالالسريري  رجلوأحيانا يسندها اىل  ،أحيانا

 آخرا لنفس عاد ووجه سؤاالبأطراف أصابعه، امسك بالعصا وداعب نهايتها العلوية 

الشخص وهو يقول: هل ذهبت اليوم اىل العلج اجلرماني فولتري الذي يسكن يف الدار 

 وماذا قال لك عن االجيار؟  ؟اليت استأجرها منا الواقعة يف شارع باب البلد

 نهاية هذا الشهر. قال له: نعم لقد ذهبت له وقال انه سيدفع االجيار 

 وامور ،شؤون احليعن ال يتحدث تقريبا اال هو وبدأ العمدة يوجه كالمه للحاضرين، 

خصصة من التجار مقابل حمافظته امل اتتاواإلوله والبيع والشراء،  ،والتجار ،هيسكان

، والعناية حبل كل اخلالفات اليت حتدث واملمتلكات اليت به على أمن وسالمة احلي

الذين  وأعيانها وعقالءهاعن طريق وجهاء املدينة واليت بتم حلها بواسطته، وأيضا 

 يساعدونه يف ذلك. 

العمدة له كلمة مسموعة، وله دور مهم يف تنفيذ أوامر السلطة العليا، ويتقاضى مرتبا 

حمرتما، والكل يساند موقفه ويدعمه، وال يستطيع السفهاء والرعاع اخلروج عن أوامره 

كان العمدة يتحدث  .بقوة وصرامة ال تقبل الرتاخي املدعومة من االعيان والوجهاء

تلك اخلالفات يف التأثري  ويبني دور ،عن اخلالفات اليت حتصل بني الدول اجملاورةأحيانا 

على معيشة الناس فيما يتم االعتماد عليه من الصادرات اليت ترد اىل البلدان اليت 
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من  مثل األرز والدقيق والقمح والزيت والسكر والشاي والنب واهليل وغريها ،حتتاج اليها

البضائع اليت جتلب من خارج البلد، ويوضح ان الطرق البحرية اليت تسلكها السفن 

القادمة من اهلند والصني وشرق آسيا، وأيضا تلك اليت تأتي من مصر والبواخر الكبرية 

ل النزاعات واحلروب اليت قالبد ان تكون طرق آمنة وخالية من قالوأفريقيا وأوربا، 

 يف حال وجود خالفات بني الدول.  ،تجارةتؤثر على طرق البالطبع 

***** 

مل تكن أحاديث هذه املسامرات مقتصرة على اللقاءات اليت تتم خارج البيت، بل كانت 

 جلساتنا حتظى حبظ وافر منها كلما تهيئت الظروف املناسبة.

اليومية رمبا نقتصر يف اغلب األحيان على التحدث فيما يهم الشؤون اليت متس حياتنا 

 . مسا مباشرا

أقارب العم امحد ويدعى الدكتور حممود العريفي، وهو يعمل  أحدحد األيام أزارنا يف 

حماضرا يف احدى جامعات العاصمة، كان متخصصا يف جمال العالقات السياسية، 

يضع على رأسه عقاال حريريا أسودا حالك وكان يرتدي ثيابا نظيفة وانيقة وفاخرة، 

وكان يبد حبق )جنتلمان( جلدية انيقة بنية الون تلمع نظافة وجودة،  السواد، وجزمة

بشته األسود الفاخر املطرز بالقصب الذهيب. كان هادئا اليسرى وحيمل على ذراعه 

 ومتأنقا يف كالمه، جم األدب وافر التواضع. 

 أقام له العم أمحد مناسبة غداء الئقة، دعي هلا اجلريان واألصدقاء وحضرها املعلم

 وكل أصدقاء العم امحد ومعارفه.  ،اهلل والصديق راجح عيسى وابنه عبد

األحداث اليت  كان من أهمها موضوع ،دار احلديث خالل اجللسة عن مواضيع متعددة

، والصراع الذي حدث بني القوات األردنية امللك حسني والفلسطينيني  بنيجرت مؤخرا 

بعد ان احتلت إسرائيل  ،ياسر عرفاتومنظمة التحرير الفلسطينية، وكانت بقيادة 
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يعرفون باسهم جبهة كانوا وهم الذين اىل األردن الضفة الغربية، فانتقل الفلسطينيون 

الفلسطينيني بعد ان تنامى عدد التحرير ، فقامت إسرائيل بتصعيد هجومها على 

وطالبو باإلطاحة بامللكية اهلامشية، هناك وشنوا هجمات على اإلسرائيليني، الفدائيني 

واجهة بينهم وبني موحاولوا اغتيال امللك حسني اكثر من مرة، وهذا االمر أدى اىل 

ت قضية اختطاف الطائرات الثالث املدنية اليت اختطفوها اجليش األردني، وحدث

ثم قاموا بنسف الطائرات امام  ،زرقاءوها على اهلبوط يف مدينة الفدائيون واجرب

منظمة خميمات الصحافة العاملية، وهنا أمر احلسني اجليش حبصار املدن اليت بها 

ومت قصف الفدائيني وتدخلت القوات وعرف هذا احلدث باسم أيلول األسود، التحرير، 

ريني، كبرية بالسو اولكن احلق اجليش األردني خسائر ،السورية اىل جانب الفلسطينيني

ثم مت االتفاق بني الطرفني. ومسح للفلسطينيني بالتوجه اىل لبنان، وسوريا. كان 

فة الغربية وهذا االمر يهدد استقاللية اململكة ضامللك حسني خيشى من ان تستقل ال

وكانت حادثة بلدة  الناصر، اهلامشية، وقد لقي الفدائيني دعما سياسيا من مجال عبد

عمال االنتقامية من قبل اجلانب اإلسرائيلي، والضفة حينها السموع يف الضفة من اال

، او البنود السبعة، النقاط السبعما يسمى ذلك اتفاقية قبل قامت  وقدخاضعة لألردن، 

 . اال ان هذه االتفاقية مل تصمد كثريا، ثم حدث ما حدث يف ايلول

 باختصار هو ما قاله الدكتور حممود. هذا كان 

ة ومغادرة الدكتور حممود حدثنا العم امحد ان الدكتور حممود بعد انتهاء املناسب

هناك ثروة ال بأس  كان ابناً ألحد التجار من عائلته، وكان قد هاجر اىل الكويت وكون

 واقام هناك.  ،ثم عاد اىل العاصمة واشرتى بيتا بها ،بها

اجلامعات اكمل تعليمه يف احدى ثم  ،ومن هنا تيسر البنه حممود مواصلة دراسته

ثم  ،ثم حصل على بعثة خارجية حصل خالهلا على شهادة املاجستري ،املصرية
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حممود وقد بقي العم امحد والدكتور ثم عني أخريا يف جامعة الرياض،  ،الدكتوراة

 بعد وفاة والده، ولكنه كان ال يأتي هنا اال نادرا. مل ينقطع حتى على تواصل 

 املرة. وانا مل يسبق لي ان رأيته قبل هذه 

سرد احلديث، وربط االحداث قة أسلوبه يف يوطر ،وسعة ثقافته ،كنت قد سررت بلباقته

كنت التحدث باألسلوب السهل املمتنع، يف مهارته بها، وجيد وتسلسلها عن معرفة وإملام 

الناصر وما كان يعرف بالناصرية ابان تلك الفرتة  قد وجهت له سؤاال عن مجال عبد

 الناصر على مسرح االحداث.  بداليت واكبت ظهور ع

وكان الذي  ،االشرتاكية العربيةاو  ،الناصرية هي تيار يعرف بالقومية العربيةفقال: 

عليها هذا االسم حسنني هيكل وهو صحفي كان مرافقا لعبدالناصر أيام شهرته.  أطلق

 ،الناصر خياطب اجلماهري عرب اإلذاعة والتلفزيون ، وكان عبدولقي ذلك صدا عربيا

وحيذر من االمربيالية والرجعية والصهيونية، واثار بهذه  ،والتجمعات الكبرية

ووحدة عربية.  ،ال والتطلعات اىل قيادة قويةاملصطلحات احلشود اىل اهلسترييا يف اآلم

قامت يف مصر اىل جانب ما حدث يف  ،عربية وقومية جديدة أيدلوجيةوتعترب الناصرية 

ويف النهد بقيادة الل نهرو املؤيدون لعدم االحنياز اليت دعت هلا  ،بزعامة تيتو يوغسالفيا

مصر  بنيد كان هناك تعاون وق ،ذلك العدوان الثالثي على مصر الدول النامية، ثم تال

 واالحتاد السوفييت. 

     وبهذه اإلشارة املقتضبة ختم كالمه. 

           

***** 
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صديقي هيثم يف اجللسة اليت قال لي تور حممود كاليت أعقبت ضيافة الد ةيف الليل

  اشعر بانقباض ومزاجي غري رائق. مجعتين به انين: 

 قلت ما الذي حدث لك؟ 

يف  وضيق واشعر باكتئاب ،ولكن حاليت النفسية مضطربة وغري مستقرة أدرىقال: ال 

 . صدري ومزاجي غري رائق

 وال اصدق منه.  أحسنوال  أفضلال يوجد يف الكون حديث قلت سأحدثك حديثا 

 قال: ما هو هذا احلديث هيا قله لي فقد شوقتين له. 

 امللوك والزعماء واألباطرة.ث عن يقلت: حد

 قال: أي زعماء واي ملوك؟

 الناصر وزعماء روسيا وامريكا.  قلت: عن امللك حسني بن طالل ومجال عبد

 قال: على فكرة هل كان يوجد يف األمم القدمية عظماء واباطرة؟ 

    وكسروات فارس.  واالغريقبابل والفراعنة ملوك كان هناك القياصرة و اجلقلت: 

اليوم من الدكتور حممود كالما عن السياسة يف زمن عبدالناصر  همسعتوالذي 

ولكن انا سوف  ،وامللك حسني بن طالل والقوى العظمى حديثا غاية يف املتعة واملعرفة

عن قصة وردت يف القرآن  كأحدثس ،حديثا ال يوجد يف الدنيا حديث امجل منه كاحدث

، اليت قصها أبلقيس ملكة سبوبني  ،ني النيب امللك سليمان بن داوودالكريم عما حدث ب

د قد اخرب سليمان انه وجد امرأة وقومها هوذلك ان اهلد ،اهلل علينا يف كتابه الكريم

للهدهد وان الشيطان قد زين هلم أعماهلم، فقال سليمان  ،اهللدون يسجدون للشمس من 

ثم امره ان يذهب بكتابه اليهم ثم يتوىل عنهم  ،الكاذبنيسننظر اصدقت ام كنت من 

وألقي مبعنى رمى أو انها القي اليها كتاب وينظر ماذا يرجعون، فقالت امللكة ملألها 
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أو سلم فلفظ القى دقيق للغاية وكأنه قذف أو طرح وألقى ليس مثل أعطى أو ناول 

وانه بسم  ،كريم من سليمانوهو كتاب أسقط من علو وهذا تعبري عالي الدقة، وقالت: 

افتوني  :ان ال تعلوا علي واتوني مسلمني، ثم قالت ملألها متسائلة ،اهلل الرمحن الرحيم

فقالوا هلا  ا ذلك االمر،حتى يشهدومن دونهم طعة أمرا اوانها ما كانت ق ؟يف امري

ان امللوك  :تأمر به، فقالت هلماألمر الذي  افالتنظر م ،والوا بأس شديد ،انهم اولي قوة

جعلوا و -وهذا هو واقع احلروب وما ختلفه من اخلراب والدمار  -افسدوها اذا دخلوا قرية 

وهي تقيس األمر على الفهم املقتصر على بطش وهذا ما يفعلونه،  ،اعزة أهلها اذلة

فتنظر كيف سيكون رده، وعندما لتكسب وده، ولكنها اقرتحت ان ترسل له بهدية الطغاة، 

ن ما اتاني اهلل من النبوة إمبال ف أمتدونِناىل سليمان امللك النيب، قال  وصلت اهلدية

ولكن انتم تفرحون بهديتكم، ثم قال ومما اتاكم، وامللك واألموال خري مما عندكم 

ها، بال قبل هلم وجيوش ود نارجع اليها هي ومألها وقل هلا اننا سنأتيهم جب :للرسول

 صارخ هلم من وهم اذلة صاغرون، وهذا حتٍدولنخرجنهم من ديارهم ومن مملكتهم 

قبل ان أي بعشرها قبل ان يتوه مسلمني،  ينمن منكم يأتي :سليمان، ثم قال ملآله ووزراءه

انهم طائعني خاضعني، فقال له عفريت من اجلن أنا آتيك به قبل ان تقوم له يسلمون 

نهايته اليومية، ولكن يف الذي تقوم منه يف الوقت احملدد  كأي من جملس ،من مقامك

انا آتيك به قبل ان يرتد اليك  ،قال الذي عنده علم من الكتاب وهو كتاب العلم

هذا ابتالء واختبار لي من اهلل  :قالبني يديه  اطرفك، فلما رأى سليمان العرش مستقر

 تعاىل يف رد القدرة والعظمة له وهذا هو منتهى االميان باهلل ،لينظر هل اشكر ام اكفر

قال نكروا هلا عرشها كفر فعليها، ثم يومن  ،شكر فإمنا يشكر لنفسهيمن ان ن بّيو ،تعاىل

 لننظر هل تعرفه ام ال؟ (أي غريوا فيه)

عرشك؟ قالت: كأنه هو، أي انه مثله متاما، قالت ذلك وهي  أهكذافلما جاءت قيل هلا 

فهي قد غادرته يف اللحظة اليت  ،ل عرشها قبل وصوهلاتضمر انه ليس من املمكن ان يص
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ان يأتي شخص من مسافة بعيدة ويرجع او من املمكن وليس من املعقول  ،عنهفيها رحلت 

من الذي استغرقته يف سفرها ذاك، ثم قال انا اوتينا العلم من قبلها زيف زمن اقل من ال

نت تعبد من دون اهلل، اصدها ما ك. وهي قد لإلسالموكنا منقادين ألمر اهلل متبعني 

فلما رأته ظنت ان املاء الذي حتت الزجاج ليس عليه ثم قيل هلا ادخلي الصرح أي القصر 

 ،أي مملس جدا ،زجاج فكشفت عن ساقيها لتخوض املاء، فقيل هلا انه زجاج ممرد

 واعرتفت انها ظاملة لنفسها ثم اسلمت. هذه القصة اليت ،فأيقنت بعظمة ملك سليمان

آخر حلظة يف وجود العامل قصها اهلل تعاىل على نبيه وبقيت تتلى وستبقى تتلى اىل 

أي قوة  تضاهيهاوهي قوة وعظمة ال  ،سليمانكان عليه عظمة امللك الذي وتبني قوة 

  .قائمة على احلق والعدالةعادلة ولكنها قوة  .مهما بلغت

نه أو ما رأيناه من ملك القياصرة مسعنا عبني هذا امللك وبني ما  توجد مقارنة انها ال

ألن أصحاب  ،من الطغاةوما حيدث  ،ء ما تسمى بالقوى العظمىزعماواالباطرة و

يشعر فإنه  لكاىل قمة امل أحدهمفإذا وصل  ،االمرباطوريات يطلبون العظمة ألنفسهم

فهو ينتقم ليس من اجل العدالة  ،أنه هو املهيمن الذي ال تستطيع أن تقف أمامه أي قوة

م ملكه على مبدأ العدل وقيمن وامنا من اجل ان تكون كلمته هي العليا، وهذا بعكس 

  .الذي ليس فيه جمال للظلم وسلب احلرية

 وإلزام، او بسن شرائع باطلة والطغيان وتتسلط واجلربوسلب احلرية يكون إما بقوة ال

  .وقصرا اما طوعا او كرها ،الناس بها

عن اخراج أهل سبأ من ملكهم الطاغي وهم أذالء صاغرين بقوة ال قبل وما قاله سليمان 

فإمنا ذلك من أجل العدالة اليت تسعى اىل حتقيق املساواة، وليس من اجل  ،هلم بها

  الطغيان الذي ال يعرتف اال باالنا، وكل ما عدا االنا فال مكان له.  
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لعظمة هذه القصة اليت  ،وانقباضي قد انبسط ،تاحقال: انين اشعر فعال ان قليب قد ار

                     سردتها علي.  

حنن فعال حباجة ماسة لالطالع على مثل هذا القصص القرآني العظيم الذي  قلت:

وبني العدالة من  ،الطغيان واجلربوت املستبد من أجل الذاتبني يعلمنا ثقافة الفرق 

 شر. بة بني الوااجل احلق واحلرية واملسا

حربا دمرت  أشعلي ذال ستبدهتلر، ذلك املالطاغية فمثال لو نظرنا ملا حدث يف زمن 

انه شخصية جبارة،  (ليدل هارت)املاليني من البشر بال رمحة، فهتلر مثال قال عنه 

ومحاسة )حممد عليه ه، وجيمع بني مواهب نابليون وخداع ماكيافيللي ومراوغت

 اعين ومنها هي يف جانب اليت قاهلا ليدل هارت بني قوسني اليت السالم( وهذه اجلملة 

تصلح كمثال، لكنها يف بقية كل اجلوانب ليس بينها وبني هتلر أي  (احلماسة)مفردة 

خالصا كما ورد يف قصة سليمان  ،او مشابهة، فمنهج حممد منهج رباني متاما ،مقارنة

وطاغي  ،فاسدشيطاني اما هتلر فمنهجه منهج وغريها من الَقَصُص القرآني، يس، وبلق

    الرمحة والعدالة.      تصفة من صفاأي استبدادي خالي من و

القادة االملان، كيف جعل منهم هتلر أدوات عمياء عن ه مصنفوقد أشار ليدل هارت يف  

وانه اعترب بعد اهلزمية صاحب أوامر اغراضه اخلاصة.  قكان يستخدمها لتحيقي

كل تبعيات املصائب اليت حلت  وألقيترصيد قوي للحلفاء، هو وجهله  ،سخيفة وجاهل

      االملانية.   األركان باجليش األملاني على عاتقه، بينما عزيت انتصاراته لرباعة هيئة 

ان هتلر  اال انها ال تعِن ،ن احلقيقةوهذه املعلومة وان كانت فيها نسبة ال بأس بها م

مما ينبغي، وهلذا السبب وقع يف  أكثركان ضعيفا، بل على العكس كان متفوقا 

األركان،  ةال يفضي بأسراره اىل قاداألخطاء النامجة عن هذه املبالغة. وكان هتلر 

 عن مصادر املعلومات برباعة ومكر. يعزهلم و
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ولو نظرنا يف موقف القائد األملاني الذي لقب بثعلب الصحراء وهو اجلرنال روميل 

وعرض هذا  ،الذي اقرتح على هتلر إيقاف احلرب مع فرنساصاحب الشهرة الواسعة، 

وعني جنرال آخر بدال  ،وعزل روميل عن القيادة العليا ،االمر على هتلر فرفضه بشدة

فغري رومل رأيه يف هتلر واسر  ،ن ان ينقله من منصبهيل دوموبدأ هتلر يرتاب من رو ،عنه

اىل بعض القادة ان االمل األخري يف انقاذ املانيا هو التخلص من هتلر بأسرع وقت، 

 والشروع يف مفاوضات السلم. 

وقد هوجم روميل وهو يف سيارته وهو قريب من اجلبهة من قبل طائرات معادية، فانقلبت 

وعندما شفي جرحه عاد اىل  ،اىل مستشفى يف باريس ونقل ،سيارته وكسرت مججمته

حتقيقاتها حول مؤامرة اغتيال هتلر،  منزله، ويف هذا الوقت استكملت الشرطة السرية

او اجمليء به اىل  ،ومت اقتياد رومل وابالغه رسالة من هتلر تعطيه اخليار بني ابتالع السم

 حادث.  إثرالسم، فأعلن عن موته  راملانيا للتحقيق معه، فاختا

 همع على ما كتب عنلومن يطالرأي الفردي. بهكذا كان تعامل الطغاة يف االنفراد  

الذين هلم م ااحلك مانه مواعتقاده ،يف التسلط الشيطاني مجيد الشيء الكثري عن تفننه

      . ماملطلق بال منازع حسب ظنهاحلكم 

ال ختل الدنيا من ظهور  ،واخلريويف املقابل كما هو احلال يف الصراع بني قوى الشر 

سواء يف األمم البائدة او يف العدالة واحلرية، أجل ومن  ،مناضلني من اجل السالم

الذي  صري احلتميامل ماهوالفشل اهلزمية ان احلديثة، ومهما انتصرت قوى الشهر اال 

مثاال ، فمثال مؤمن قوم فرعون دافع عن احلق والعدالة، ومهامتا غاندي كان ينتظرهم

، وقد عانا غاندي من االهانات اليت تعرض هلا، ومنها إخراجه دنأيضا يف استقالل اهل

اىل صالة االنتظار، ه الشرطي بالقوة عوعند رفضه دفمن الدرجة األوىل يف عربة القطار 

وذلك بسبب التمييز العنصري الذي كان ميارسه االجنليز ضد اهلنود، حدث له هذا 
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ويعترب من أوائل  ،الشعبية لألكثريةاىل اهلند ثم اصبح زعيما يف افريقيا، ثم عاد 

     الداعمني لنبذ العنف. 

يف ضوء تأثرنا هكذا كانت مسرتنا هيثم وانا وحنن خنوض يف جانب كنا نعتربه ثقايف 

 ،مبا مسعته انا من الدكتور حممود، رغم عدم متكننا من اإلحاطة بعمق هذه القضايا

 من اجلهل بها.  أفضلو يسريا ولكن االخذ بإملام ول

قال هيثم: يبُد اننا بدأنا خنوض يف مسائل ال تهمنا كثريا بقدر ما هي تهم ذوي 

 االختصاص. 

 ؟ به عرشقلت: هل زال االنقباض الذي كنت ت

 ضحك ثم قال: لقد نسيته متاما.

 يدة. ثم ودعين ومتنينا لبعضنا البعض ليلة سع قلت: هذا ما كنت اسعى إليه.

***** 

 الصراع

يسمى بالقوى العظماء، فهل ما جيري  امبن يسمون بالزعماء، وماحلاضر يكتظ عصرنا 

 له وجه شبه ما كان يف جيري يف العصور اخلالية؟ ذا العصر ه يف

ولكن ماذا بقي من تلك ولكن من اجلانب السليب، وليس اإلجيابي،  اجلواب بالطبع نعم

 ؟ سواء من الطغاة ام من الصاحني العصور

غرب وبقيت تتبعته اللعنة، ومن آثر وعدل وطغى ومل تبق اال آثارهم واخبارهم، فمن جترب 

فأما من )، قال: عاطر زكي. فالذي بلغ مغرب الشمس مبا فهمه عن مغربها أثرهبقي 

احملضة، ثم  ظلم فسوف نعذبه ثم يرد اىل ربه فيعذبه عذاب نكرا( وهذا مقياس العدالة
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وهناك وجد أمة ال تكاد تفقه  ،، وعاد حتى بلغ بني السدينها مبا فهمه او ظنهوصل مغرب

فرفضه مكتفيا  ،وعرضوا عليه اخلرج األرض،دون يف القول، وذكروا له خرب القوم املفس

وامنا عليهم اعانته بالقوة البشرية، حتى جيعل بينهم وبني الظاملني سدا مبا آتاه اهلل، 

منيعا، هنا تتجلى العدالة بأمسى معانيها، وأرقى صورها، فهل زعماء العصر يستطيعون 

  فعل مثل هذا؟  

 يطبق العدل؟ وهل سيأتي زعيم صاحل فيزيل الظلم و

        اجلواب رمبا. 

***** 

من تلك البكترييا او اجلراثيم هي كائنات حية الكائنات من عوامل الكون أيًا كانت، و

وهي  وعاملها، وهي تشبه عقد السبحة يف جتمعها ،من وحيدة اخلليةالعوامل ولكنها 

وتوجد  ،كائنات دقيقة جدا ويعتقد انها من اول الكائنات احلية اليت ظهرت على األرض

وكل واحد ملي لرت من املاء تقريبا أيضا، وتعيش يف احليوانات والنباتات  ،يف مواطن املاء

وهلا دور هام يف إعادة التدوير الغذائي، ومنها بكترييا ية، رييوجد به مليون خلية بكت

أخرى ضارة، ومن اهم أنواع البكترييا الضارة ما يتعلق بأمراض اجلهاز التنفسي، و ،نافعة

ترييا التخمري واالجبان، وهي تتكاثر ذام، وهناك بكوهناك بكترييا اجلوغريه، مثل السل 

فهل البشر الذين مت اختصاصهم بالعقول املميزة يتصرف عن طريق االنقسام اخللوي. 

ا فيأكل بعضهم بعضا؟ اشعر أحيانا ان هناك قاعدة بعضهم مثلما تتصرف البكتريي

وحنارب الكائنات اليت تسبب تكاد تنطبق على احلياة! حنن نتعايش مع الكائنات النافعة 

لكن حينما حنارب الغري من اجل بقاءنا حنن على حساب  ،لنا الضرر على حداء سواء

  . فهنا حيدث الظلم يف أوضح صورة ،دمارهم حتت شعار االنا فحسب
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هذه قاعدة خمتلة، بل البقاء فيه  إذن فالوجود هو عبارة عن صراع والبقاء فيه لألقوى،

 . حتت منظور قاصر لألصلح وليس لألقوى

حنن مأمورون بالسري يف األرض والتفكر يف عاقبة الذين كانوا من قبلنا، هم مل خيلدوا، 

 فهل هم كانوا متيقنني من هذه احلقيقة؟ 

  من ذلك، إذن فكيف كان فهم للحياة؟ هم بالطبع على يقني

ان سكرة الغرور هي اليت انستهم تلك احلقيقة، وعندما تأتي اللحظة احلامسة ينكشف 

العمل، وبدأ االختيار يف الغطاء، لكن هنا مل يعد هناك جمال للتغيري، فقد انتهى جمال 

 جمال احملاسبة.   

اجتمع يف كائن حي واقتصر دور الكائن عليه  إذاثالثي . والغباء -والصفاقة  -احلماقة 

دوره على  افقط، فإنه يفقده معنى احلياة احلقيقية الصحيحة، فيغُد كائنا مقتصر

 . ، وهي مناط احليوية اآلدميةويصبح يف هذه احلالة مفتقر لإلنسانيةالغذاء واملاء، 

يزة العقل هي يف حل مب اهذا هو الفرق بني الكائنات احلية. بل ان الكائنات اليت مل حتب

   ما اقتصر دورها على هذا الثالثي.   إذامن امرها 

من خالهلا وتعرب  ،متدفقةدافئة وعاطفية  ،مشاعر وديةلنا واجهنا أطياف تظهر رمبا ت

حانت من الظروف حلظة على  إذاويغمر النفوس، ثم  ،عن حنان تزعم انه ميلئ القلوب

فينكشف ما كان مستورا، ويظهر ما  ،جلدها احملك يتبدل احلال كما تبدل احلرباء

كان خمبوًء، وحيدث الفرق بني اجلوهر احلقيقي واملزيف، هنا نصاب خبيبة أمل 

 صارخة، ونكتشف اننا كنا خمدوعني يف غياب عدم معرفة احلقيقة اليت تفرض نفسها. 

 االمر على احملك.  أصبح إذااحلقيقة ال تتغري، أما التزييف فال يصمد 
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 إذاهناك من قال لنا انه يشعر حنونا مبشاعر رقيقة ولطيفة، ونبادله نفس الشعور، ثم 

نفاجئ بأن ال قيمة لنا فيما لو له حدثت موازنة بني مشاعرنا وبني املصلحة الشخصية 

استلزم االمر تضحية، او تنازل من اجل احلفاظ على املشاعر كرابط مهم، بل يطوح بها 

       ويداس عليها باألقدام، ويصبح ال جمال اال للرغبات املستثناة فحسب.  رج االطار، اخ

يف األفكار يف حماولة فهم احلياة والغاية منها، يف ظل  يتلك كانت هي استغراقات 

 ما سخر من اجلها يف الكون العظيم.  كلالتأمل يف 
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 ق التفاؤل من غسق االحباط اشرا                     

(18) 

بعد أن مرت عشر سنوات عجاف والناس يلهثون وراء املوجات الطارئة اليت كانت جتتاح 

العامل بأسره، بدأ الناس يثوبون اىل رشدهم، وأتت عقول ناضجة، تؤمن بقضية العلم 

تفتح عيونها على ما وصلت اليه احلضارة واملعرفة، وبدأت تتوافد البعثات اخلارجية وهي 

 ،الغربية والشرقية، وأيقن الكل أن العلم واملعرفة هي السبيل الوحيد اىل رقي العامل

وكان حلدوث التحوالت  ،فاستبشر الناس خريا بهذه النقلة احلضارية املعرفية

اطات وتنوع النش ،والتكنلوجي ،يف النمط اإلنتاجيتأثري االجتماعية نتائج حدوث 

وبدأ  ،مثل كوريا وماليزيا ،االقتصادية واملالية، كما حدث يف إندونيسيا واهلند وغريها

وتنشيط حركة الثقافة والكتابة والنشر وبعض  ،يظهر التطور الفكري واالجتماعي

اكثر  العطائيةوبدأت املرحلة  ،ووجدت الفرص االستثمارية ،حرية الرأي املنضبط

 انتاجا مما كانت عليه سابقا. 

لقد كانت الثقافة رمبا تنحو حنو طبيعتها يف احملافظة على التقاليد ورفض تيارات 

واخلوف مما هو جمهول  ،حبجة التمسك باملوروث واحملافظة على اصالته ،التغيري

 وعلى ،ة التقدم والتطور هي اليت تفرض واقعها على اجملتمعات، لكن سنَّالنتائج

ومسايرة املوجات  ،فتصبح اجملتمعات مضطرة اضطرارا للتغيري ،الثقافات السائدة

وبسبب هذا اجلديدة الزاحفة كسنة من سنن احلياة املتغرية حبسب الظروف واالحوال. 

ازدهر عامل الطب وشيدت املستشفيات الكبرية وزودت بالتقنيات  ،التغري وهذا التطور

وفصل  ،الدقيقة ملرضى القلب والكلى والعيون وأصبحت جترى العمليات ،احلديثة

 حات املتقدمة. االتوائم وطب األطفال والوالدة، وغري ذلك من اجلر
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مثل التجديد والتحديث والتطوير واإلصالح، وتكونت  ،كما ظهرت مفاهيم جديدة

والفكري تطورا كبريا يف معظم جمتمعات نهضة ثقافية. لقد حقق التبادل الثقايف 

هناك تعاون متبادل ومشرتك بني العامل العربي والعامل اخلارجي،  أصبحوالعامل، 

هذا التعاون حيقق ازدهارا مشرتكا، وذلك ان االنعزال والتقوقع ليس من  وأصبح

يدل على العزلة بل ذلك  ،وليس من مسات التقدم والتطور ،خصائص احلضارة

واضمحالل ركائز السالم، وهذا بعكس ما كان حيدث مثل  ،واالنطواء العنصري

ونبذ  ،والنازية اليت كانت تقوم على التعصب العرقي واملذهيب ،احلركات الفاشية

وليست صراعا بني  ،االخر. فالثقافات واحلضارات هي عبارة عن بناء تواصل بشري

 انية. والقيم اإلنس ،دميةخالق اآلبل هي اخذ وعطاء واحرتام لأل ،البشر

العامل يدرك اليوم ان املفهوم القديم الذي كان يقوم على مفهوم ان ازدهار  أصبحلقد 

ل ما بني البداية والنهاية كان اوان هلا اعمار وآج ،احلضارات يلحقه ركود حتمي

 تطرأواألسباب اليت  ،مفهوما خاطئا، وامنا الواقع يقوم على الظروف اليت حتيط بها

صناعيا  ،بل بالصمود امام التطور التقين واحلضاري ،بالرصيدفليس العربة  ،عليها

 وماديا. 

واألمة العربية اليوم حتاول ان تلحق مبا جيري من التقدم احلضاري يف العامل يف اجملال 

يدرك الكثري ان االنصهار والتعايش  وأصبح ،والعمراني ،املعريف والعلمي واالقتصادي

 اهم اجلوانب احلضارية.  أحدهو  ،املشرتك بني األمم والشعوب

وال شك ان هذا الذي جيري ال ينفصم عما كان سابقا للعرب من التقدم يف جمال 

رف امن املع اضخم ابي وابن اهليثم قد خلدوا موروثافابن سينا والرازي والفار ،التحضر

 الغرب يف زمن النهضة. يف تقدم والعلوم اليت قد ساهمت يف يوم من األيام 
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يف الوقت الذي حنن زن الذي جيب ان يبقى قائما هو ان ال نعيب اجماد املاضني والتوا

 نستشرف فيه املستقبل الواعد. 

ونصبح أسارى ملا قد  ،ان الذي ينبغي لنا هو ان ال نستغرق يف مشاعر احلنني على املاضي

 التقدم بأسبابوالتباكي عليه، ونهمل يف املقابل االخذ  ،سبق من التقدم النهضوي

 . والتطور واالزدهار احلضاري

يف  ةاالقتصادييف اجلوانب وجبارة صحيح ان ظهور البرتول قد ساهم مساهمة كبرية 

مثل دول اخلليج والعراق وليبيا، ولكن هذا ال يعن الوقوف عند هذا املصدر  ،العامل العربي

 واالعتماد عليه فقط، ألن هذا املصدر قابل ألن ينضب يف يوم ما. 

الصناعي والتقين، وهذا ما أخذ يشق بادل تان يتم التفاعل والهو ولكن الذي ينبغي 

 دم املتسارع. طريقه اليوم يف ظل ما يشهده العامل من التطور والتق

لى عذات يوم فيها تأمل  ةنظرألقيت حينما ذات مساء، هذا ما كان خيتلج يف مشاعري 

بروعة الصبا وجتلله وجهها تغمر  ،ونظارة الشباب ،وجه وداد فشاهدت حيوية النشاط

ونقاء  ،وصفاء بشرتها ،اليت ظهرت يف تورد خديها ،وتدفق احليوية ،وعنفوان الصحة

وقد حملت  ،تناولين كوب العصريوهي أمامي أماني نما كانت تقف بيعينيها بوضوح، 

، مل تكن قد فطنت املنسدل خلف ظهرها شعرة بيضاء واحدة تغوص ضمن شعر رأسها

 هلا، فقالت وهي تستغرب حتدجيي فيها بنظري: ماذا ترى؟ 

تنكسب يف روعة ومجال مل يسبق لي ان قلت: أرى روعة احلب وصفاء الود وبهجة االنس 

 رأيتها قبل اليوم. 

                       قالت: أحقا ما تقول؟  

 ما أقول حرفيا اال يف هذا اليوم.  أعنىاال قلت: نعم انه حلق، وال اظنين كنت 
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قالت: انين اراك اليوم مشوب مبشاعر عاطفية دقيقة ختتلف عما كنت اعهده منك 

 سابقا.

تنصرف قبل قليل ورأيت فيها صورتك اليت رأيتك قلت: لقد نظرت اىل وجه وداد قبل أن 

فشعرت أن الزمن قد أخذني  ،يف عمرها اليومان نكون ت ينمتوقد  ،فيها أول مرة يف حياتي

فخفت أن أكون قد  ،يف غمرته ونسيت أنين مل أعد يف مثل اليوم الذي رأيت وجهك فيه

وامنا أنا رمبا وعندما حضرت بني يدي شعرت أنك مل تتغريي  ،نسيت تلك اللحظة

واآلن أريد ان أنضوي يف كنف مشاعرك  ،الذي بدأت أتغري يف غمرة مشاغل ظروف احلياة

 . ، أو شيئا آخراها لكنت نسيا منسيااليت لوال

يف  قالت: ما لي اراك وكأنك تستشعر بعض القنوط؟ أنين ال اراك أال مثلما رأيتك

 أبدا.  ي تتغريملوة يف حياتي مرفيها أول  تلك اللحظة اليت رأيتك

 أحقا ما قلتيه؟  :قلت: امسحي لي أن أقول لك أنا

 وما عمري قلت لك غري ما اعتقد انه حق.  ،قالت: نعم انه حلق

منذ  هااليت تغمرينين ب ،فيض هذه املشاعر العاطفيةقلت: أنين انتظر وسأضل انتظر 

 حتى هذه اللحظة.  كان عرفت

 وستبقى انت كل شيء يف حياتي.  ،املشاعر ما حييت: وانا لن اختلى عن هذه تقال

انت وانا ملن نوادر الدهر الذي قلما جاد مبثلهما يف عامل احملبني، دعيك  أنكقلت: حقا 

 ،تعالي اىل من تفطر قلبه من حنني الود ،من قيس وليلى ومن كثري وعزة وغريهما

سالم على الدنيا أذا مل ورق قلبه من عذب املشاعر، و ،شوق الوجدفرط ت نفسه من بوذا

  مرهف متدفق العواطف. بها مثلك من البشريكن 

 نا.. ييوجد به مثلوسالم على العامل أذا مل 
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كل ما املك  منحتينوقلت هلا: انت اليت  ،ثم وضعت يدي على رأسها وقبلت جبينها

، وانت اليت منحتين مجال احلياة وروعة الوجود، ومنحتين مجال من قدرة وطاقة

 وال حتى يف أحالم اخليال. مثلها  ال يوجد يتيقة الاحلق

ويف  ،يف وعي يشبه الغيبوبةيف هذه اللحظات بقيت روحينا حتلق يف عامل ما فوق الشعور 

غيبوبة تشبه الوعي، وشعرت انين يف مشاعر تنجرف بنا حنو عامل ال يستطيع الوصول 

 ولذة الوجد ...  ،إليه أال من عرف صبابة الود

     

***** 

قد ترهقنا املتاعب اجلسدية، ولكن سرعان ما ننسى أو نتناسى تلك املتاعب، أما عندما  

يالزمنا األمل سنوات وسنوات، والسبب بني جتتاحنا املتاعب النفسية، أو العاطفية فقد 

 ،احلالتني هو سبب الفارق، الفارق بني احلالتني، هو أن األوىل تتعلق باجلسد والعضالت

، ان الرتابط اذن فهي معنوية ، بينما الثانية تتعلق بالفكر والعقلاذن فهي حالة مادية

بط تدث الذي يرهو ترابط شديد بني احلدث والذاكرة، فاحلبني الفكر والعقل 

او السمع عن فعل معنوي يرتجم حالة واردة عن طريق حاسة النظر  االذاكرة ناجتب

 ،بعاطفة معينةاملشاعر فتحيطه  ،اليت ينتقل عربها احلدث اىل املخ مباشرةوهي احلاسة 

اىل عاطفة معنوية ال تتحقق أو مسموعة  ،مرئيةجمسدة فيتحول احلدث من صورة 

وتلك االعتبارات اجلسدية تكون حماطة مبوانع  ،اال باعتبارات جسديةكغاية نفسية 

، ومن هنا تتحول القضية ان تهزم ليست من السهولة مبكان ،واخالقية ،وادبية ،اجتماعية

تدفعه عواطف متداخلة، وحتف به حواجز متشابكة، وتكتنفه  ،اىل صراع نفسي مرير

الشرنقة تولد الرغبات اليت تغذيها عواطف التفاعالت بارات مرعية، ومن رحم هذه اعت

 ،قائمة ال سبيل اىل جتسيدها كحقيقة ،اليت تنبثق على هيئة تيارات معنويةو ،النفسية
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وهنا فقط  ،بني الوليفنيمعا املكونة من الروح واجلسد  ،ما مل تكتمل مقوماتها املادية

 .فتتحقق الغاية ،يف جسد احلقيقة املادية ،وح احلياة املعنويةفتسري ر ،تكتمل العناصر

وهي منوذج يصور احلالة  ،املقدمة هي الرتمجة املختصرة اليت ختتصر القضية الغرامية

وحلظة الغاية،  ،ها قلبينا يف املرحلة اليت تولدت بني حلظة البدايةبساطاليت التقيا على 

وفيما بينهما كانت  ،احلدث، وكانت الثانية رحلة األملفكانت اللحظة األوىل حلظة 

فعلى صفحة الذاكرة قيدت حلظة حدث، وعلى ومسافة الوله، متر مأساة الشجن، 

فيه معلومة هي يف الوقت الذي اجملهول ارتسمت خطى غاية جمهولة النهاية،  طريقال

 تلك الغاية، لكن هل حدوثها سيتحقق أم ال؟ هذا هو السر اجملهول. 

يف الفكر ويف أمام هذا السر اجملهول، يشيد صرح احللم املأمول، فتستقيم مقوماته 

اخليال، ويغذى هذا الشعور بآمال وتصورات بأحالم وردية، ورغبات عاطفية حمتدمة، 

من خالل الواقع اجملسد للوليف املنتظر،  ،تبث صورا حية منعكسة على مرآة العواطف

ومن عينيه تشرع سهام معركة الوجد، ومن محرة ترتسم حرارة القبل، فمن ثغره 

وجنتيه تلتهب نار الشوق، ومن جسده تستعر جذوة الغرام، ومن هذه العناصر اجملتمعة 

وتثور هلا أعضاء اجلسد، فتمتزج  ،اليت تذوب فيها املشاعر ،تكتمل الصورة املطلوبة

ح وكيان اجلسد وهذه العواطف يف داخل رولتنسكب هذه العناصر  ،األفكار واالمشاج

وال ميكن ان يتمثل  ،حينما ينفصل عنه املكمل الذي يفتقده الرجل وهو العنصر ،االنثوي

اال من خالل هذا التواصل ذلك وال يتحقق له  ،او يتحقق اال يف العنصر املنفصل عنه

 الذي ال يتم وال يستقيم اال من خالل هذه العالقة. 

ية، فهذا الشعور يمومن ضمن ما يدخل يف العالقة بني اجلنسني جانب الشعور باحلم

عند اجلانب االنثوي يدخل ضمن صميم العالقة، وهو أمر ضارب اجلذور منذ االزل، 

نتيجة و من األبناء ا ،وهلذا فمن املفيد ان تتلقى املرأة الدعم واحلماية من الشريك
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اال انه  ،وهذا جانب مهم حتى وان كان مذاب يف غسق العتمة الطاغيةوجود شريك، 

  .يف العمق يساهم بدور ما هوجوديبقى 

ولكنه ال يلغي  ،يهمن عليها طغيان الرومانسية ،والقضية تدخل ضمن تعقيدات متداخلة

 . أخرى ما يدخل ضمنها من اهداف

 ،د احلياة العاطفيةالعلمية ورد ان حدوث صداقة بني اجلنسني تعقِّويف احدى البحوث 

ان زوجها يتحدث مع احدى للعاشقة ظهر فيه ان حلما رؤي يف املنام ذكر ويف هذا الشأن 

وكانت سيدة جذابة وممشوقة  ،بط بصداقة معها يف الواقعتاألمهات اليت كانت تر

ل البنية اجلسدية، بينما كان ذات جسد مشدود وهي متزوجة من رجل ضئي ،القوام

زوجها يتسم بالطول، وكان من الطبيعي ان يؤثر ذلك على الشعور بالغرية حتى يف 

 . الذاتيظل يالزم  الشعور الباطينأن . وهذا فيه دليل على احللم

واىل هذا اجلانب فال ينبغي اغفال ان الناس يرغبون يف ان حيبهم اآلخرون، وحجم 

يظل فهذا أمر  ،أنفسهمعندهم او يف خفايا  ريليس باليس أحدبهم الشعور باخلطر اال حي

                 . حتى وإن مت اخفاءه والضجرينتج عنه الشعور بالقلق 

هلذا فإن كل هذه التداخالت واالرهاصات النفسية، تكون خاضعة لطلب تلبيتها من 

، حتت هذا التأثري السلوكي والفطري خالل إقامة العالقة احلميمة بني اجلنسني

للطبيعة البشرية، وما من شك فال سبيل اىل حتققها مامل تنشأ عالقة عاطفية 

  وتواصلية بني اجلنسني. 

***** 

أن تتخلى يف غمرة الرومانسية أطلب منها  ،اىل حديث مقتصر عليّ أنا وأماني يدوخل يف

فتحدثين بشفافية عن عواطفها، وهنا اشعر انه  ،عن كل شيء عدا سجيتها الفطرية

بأناملي فأملس خصالت شعرها احلريري ينا، فواصل مصطنعة فيما بني قلبال توجد أي 
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فتسري رائحته يف حلظة سيطرة عاطفية عارمة، ورمبا أدس وجهي يف كثافته الضخمة، 

ت دمي فاشعر بشيء من السكر كريا، ثم تنفذ من خالهلا اىل يّتئالعطرية يف أعماق ر

ويغيب شعوري يف رعشات راقصة على ، االحساس باملودة ينتشي يف جسديف ،احلالل

فتنطلق روحي حملقة يف شجن الود، فأشعر أن روحينا متتزج يف خلود السعادة األبدية، 

 عوامل أخرى. 

وانت اىل  ،من البقاء اىل جانبكفيه  ّلقلت هلا ذات مرة: ال أظن انه سيأتي وقت أم

من نوع خمتلف، تفاصيل كثرية ومتعددة من حياتي . أحيانا قد تطغى عواطف جانيب

قد يصعب حصرها، رمبا يظهر هذا اجلانب مشوها من خالل اللغة، لكنه من خالل 

من يقع يف الغرام تنتابه ارجتافات مزلزلة، وتعصف به  .الشعور هو منسجم متاما

للة برطوبة معطرة بأريج نسمات حاملة، بصات متداخلة، وتستولي عليه احاسيس مارها

عيش داخل ملكوت مضاء بشموع متوهجة، تكّون يف جمملها مساء تذاته املرء فيجد 

فريدة منفصلة عن واقع الكون احلقيقي، وتبد يف كون خيالي منقطع النظري، تسمو 

أدغال الشعور وعامل يف مل غييب ال يتحقق اال يف عاخالله به األرواح فوق الغمام، وختلد 

 . أحالم اليقظة

ولكنه ال يلمس  ،تفاصيلها، هي واقع حقيقي وأدقهكذا هي الرومانسية يف أوضح صورها، 

الذي يشبه عامل  ،وال يطعم اال يف هذه األجواء اليت ال تتجسد اال يف هذا اجملال الغييب

احللم يف املنام، ولكنه قائم املثول يف واقع اليقظة، اليقظة اليت تفقد فيها احلواس 

غيبوبة الوعي لتدخل يف  ،انفصاال مؤقتا وتنفصل عنه ،الذهنية الشعور مبا حوهلا

              .  أبعاده طن فتعيش ضمن واقعة جبميعالبا

***** 
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مما ختتزنه  استعرضت يف خميليت شريطا طويال من الذكريات، بدأت باألقرب فاألقرب

 منحدرا اىل األبعد فاألبعدو، الذاكرة من الذكريات املفرحة واحملزنة على حد سواء

ت فيه اىل سوق املدينة هبط، فوصلت اىل استذكار ذلك اليوم الكئيب الذي منها

اىل ، كان قد حضر فشاهدت فيه مجوعا من أطياف املتسوقني وانا صيب صغري، القريبة

له وجه مفرط حليق الذقن،  ،رئيس املصلحة، كان رجال عمالقاالسوق يف ذلك اليوم 

يف تشوٍه خالي من أي ذرة من ذرات  ة نهايتهطويل معكوفيتوسطه أنف  ،االستطالة

كأن كل من  ،فصل بينه وبني مشفره العلوي شارب له نهايتان معكوفتاني، اجلمال

اىل أسفل كعبيه، ويعتمر غرتة  مسبال يرتدي ثوبا أبيضًاذنب جرذ، كان  تهماينها

ة يانامللتصق بها لعدم الع تشوبها تكنة بنية نتيجة اتساخها ببعض شوائب الغباربيضاء 

وهما تريان من ، مما يلي أذنيه نياجلانبيها يرى أال طرفيحتتها طاقية ال  ،بنظافتها

يشوبه االغربار الذي تركه عليه عقال أسود هامته بعلى  ةثبت، املالعتيقة حتت غرتته

، ويقبض يوحي بوضوح انه قديم هإال ان عل حذاءً من جلد مسيك فاخرتوينمرور الزمن، 

ال خيفى، وغرور  ،بشزرالناس من وسطها وهو ينظر اىل النحيفة على عصاه اخليزران 

 فحدجين  بنظرة استصغار وسخرية واحتقار ،احلوانيت باب أحد انبقف جبأرآني 

كان  مفرط اهلدوء، ،استوحاها من شعوره بأنه عمالق يرى امامه صبيا ضئيل اجلسم

 ،فرمقه الرئيس بنظرة فيها حفاوة ،اىل احلانوتساعتئذ خول دأحد العلوج يريد ال

 انفرجت عن اسنان حتول لونها اىل لون أصفٍر ،افرتا مشفريه عن ابتسامة كاحلةو

التبغ الذي قطران ثاني أكسيد الكربون من عن بقايا مقزز، كان ناتج مشوب بسواد 

ركيكة أظهرت تكلف هلاته يف ذلك العلج برطانة الرئيس يتعاطاه بشراهة بالغة، حيا 

اولة نطقها بصورة مكسرة وغاية يف الركاكة، فرد عليه العلج التحية بعربية فيها حم

تأملت يف وجه غري مبني، ذي عوج صعوبة نطق العربية بلسان يف  هلثغة كشفت عن تكلف

ثم ذاك الرئيس املفرط يف الغرور، املعتد بنفسه يف جهالة مطبقة، وغباء مرتع بالبالهة، 

سيذهب غرور ما تظن انه قوة، وحيل مكانه وهن الضعف الذي قلت يف نفسي: عما قليل 
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يكشف لك حقيقة الوهم الذي تظنه، ويتأكد لديك أنك امنا تزحف اىل أرذل العمر 

 فتصبح احقر مما تتصور أو تظن. الذي ستلج بوابته عما قريب، 

ة املراهقداء علمت فيما بعد ان ذلك الرئيس بعد ان قارب الثمانني من عمره أصيب ب

 . كهول، ومستهجن شأنه من الاضحوكة الصبيان فأصبح ،املتأخرة

بالدليل فسيثبت له الدهر  ،أن من اغرت يف يوم من األيام جبهلهاىل يقني  انييقازددت هنا 

 . وخيدعها انه امنا يضحك على نفسهقني الناصع يالقاطع وال

ما احرى املرء ان مينح األخالق الفاضلة، والشمائل الكرمية لكل الناس على حد سواء، 

لو تأمل املرء يف عمق  شريفهم ووضيعهم.صغريهم وكبريهم، غنيهم و فقريهم، 

، انها ليست لعلم انه امنا حيمل نفس املادة اليت حيملها غرية من بقية البشر ،احلقيقة

للحم والعظم والدم، فإن سكنت داخل هذه املادة روح طيبة هي ا ،واحدةهالمية اال مادة 

كرمية، فستصبح املادة صاحلة ألن تعيش وتبقى طاهرة زكية، وان سكنت بها روح 

فاسدة منتنة بغيضة، أما النهاية اليت تؤول اليها فاسدة شريرة فستصبح تلك املادة 

م، وتبقى الروح حتمل أما املادة فمتشابهة وليس فيها فرق، فسيذوب اللحم، وينخر العظ

             اجلمال واملآل، واما القبح وسوء احلال.   

لنا صورة ما قاله يف ذاكرتي فالحت  يات،استمر بي االستغراق يف االستعراض للذكر

وهو حيدثنا يف ليلة  ،مرزوق صاحب السفينة اليت مت إصالحها بعد ان جنحت يف البحر

تعلق قلبه بفتاة قد كان قال:  ،القصة اليت حدثت له وهو شابمبيتنا باجلزيرة، عن 

وقالت له بأنها حتبه ولن ترضى عنه بديال، قال انه كان يلتقي بها  ،وعدها بالزواج

بعد وقت  ،فيتبادل معها احلديث، فيغرق يف غرامها، وهو حيلم بأن تصبح زوجة لهكثريا 

ا ال تسمح له بأن حيتضنها، وتقول كان يقول بأنه كان يقبلها، ولكنهليس بالطويل، 

له ان احتضانه هلا هو مفرق الطرق بينها وبينه، كانت تشغل تفكريه، وتستحوذ على 



233 
 

خياله، كان كلما سافر يف رحلة حبرية تستغرق بعض األحيان شهرا كامال يعود وهو 

شرتي رحلته ال يلتقي بها اال بعد ان يمن كان اذا قدم ، للقائهامملوء بالشوق العارم 

 يعرب بها عن مدى شوقه هلا.  ،هلا هدية قيمة

يف احدى سفراته اليت عاد منها وقضى يف عالقته الغرامية بها زمنا يزيد على عامني، 

وقلبه خيفق بفرح كالعادة، بعد شهر ونصف، ذهب للقائها وهو حيمل هديته القيمة هلا 

من فرط احلبور الذي ي نفسه تنتشكانت ، ال تفصله عنه سوى بضع دقائق اللقاء الذي

ويشوب  حناسي،  وحمكم بقفل ،باملزالج اخلارجي اخياجلها، وصل اىل الباب فرآه مغلق

وتأمل أمام الباب، برهة الباب بعض األتربة اليت تنبئ عن انه مل يفتح منذ عدة أيام، وقف 

وهذا يدل على انه ال يوجد  ،وعبثا أخذ يطرقه وهو يرى انه مغلق بالقفل من اخلارجي

تنحى عن الباب جانبا وبدأ يتساءل مع نفسه: ترى ماذا جرى؟ وما العلم؟ ، احد بالداخل

وما اخلرب؟ وبينما هو واجم منشده يف ذهول ال يعرف ما الذي حدث، إذ رأى أحد األبواب 

عن  هوهو يباعد اخلطى لسأل وهالقريبة ينفتح وخيرج منه غالم صغري، فاجته حن

وهو يشري بسبابته اىل  ذاك البيت ةصاحبة البيت؟ اقرتب من الغالم وسأله: اين صاحب

 ؟ الباب املغلق بالقفل النحاسي

 قال له: مريم؟ 

 قال: نعم. 

 قال: انها تزوجت قبل أسبوعني تقريبا وانتقلت مع زوجها اىل جند. 

سقطت اهلدية اخلرب على رأسي مثل الصاعقة ف ىيف يدي وهو أسقطقال مرزوق: وهنا 

  .رائحة العطر عندما انكسرت الزجاجةاملكان بأل تمبها، فاوأنا ال أشعر من يدي 

 م: هل تريد مين شيئا يا عم؟ القال له الغ
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قلت له: ال ال أريد منك شيئا، ثم انصرفت أمحل يف نفسي سؤاال ضخما ليس له جواب 

 منذ ذلك اليوم حتى هذه اللحظة. ومل اعثر له على جواب 

لكنه رمبا كان ردا روتينيا ال يقدم على مرزوق، أتذكر ماذا كان ردي عليه ساعتئذ  ال

 يف زمن كان.   أصبحقد له فحدث ما وال يؤخر امام 

فإن كل شيء سيصبح يف يوم من األيام هو اآلخر أيضا فيما حنن فيه، لو تأملنا قليال 

         يف زمن كان. 

ندرك متاما أن هذا واقع ال ميكن اخلالص منه، ولكننا نظل نعيش اللحظة، ونغرت حنن 

وترتكس ناقصة اىل  ،بساعة القدرة والطاقة الراهنة، بيد انها عندما تضمحل القدرة

 ،ويستقر الواقع يف عامل اجلود ،حلقيقةمتثل افعندئذ  ،وتنضب الطاقة ،الضعف

او  ،فيسيطر ما كان ظنا فينشر وجوده الذي ال يقبل التخمني ،فتختفي كل الظنون

 ال مراء فيه.  اوهنا يصبح كل شيء واقعوالرتجيح، الظن 

****** 

***** 

*** 
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 اخلامتة                                           

باألحداث والظروف السارة واملؤملة هكذا سطرت لك عزيزي القارئ هذه امللحمة املليئة 

اليت مرت بي يف حقبة من حياتي عشتها حبلوها ومرها صاعدا تارة على هرم قمة 

اىل احلضيض يف اغوار املعاناة واملتاعب  اوالوجدان وعواطف املشاعر ، وهابطالرومانسية 

وهناك ما تناسيته كي ال اثقل عليك  ،وهناك ما قد نسيته منها ،النفسية واجلسدية

وانت تعيش يف أجواء هذه الرواية  ،عزيز القارئ بكثرة االستطراد حتى ال يدب اليك امللل

الكثري من املعلومات واالحداث اليت كانت يف يوم من فيها اليت حاولت ان اختصر لك 

تقليب يف صروف الدهر، وهناك الكثري مثلي ممن خاض معرتك احلياة ومرت يام مثار األ

لك  هسطرتوفقت فيما هلا، متمنيا ان أكون قد اوتقلب احو ،به الظروف يف متاهاتها

 جانب من جوانب احلياة حبلوه ومرة.يف 

وقد بينت لك كيف القت بي الصدف والظروف يف العشق، وكيف كان مصري من 

منحتين عشقها ومنعها حياءها من الكشف عما تكنه لي من احلب والعشق والغرام، 

حالت الظروف ان سهم يف انقاذ حياتها بعد أحتى وقع ما وقع هلا، ومل يكن مبقدوري ان 

 الغري متوقعة يف حدوث ما حدث. 

 هولكن مل تكن نتائج ،ظنه حسنا ،قدم نفسه كبش فداء نتيجة تصرف ماان انسفكم من 

 موافقه لظنه.  حسنة او 

او ساهمت  ،دون ان تكون لي يف حدوثه يد أحدثت انين محلت وسأضل أمل مأساة ما حدث

او عن جتاهل وتغافل وجتاوز ، وامنا ما حدث كان نتيجة  وإصرار،فيما جرى عن عمد 

 ير وسوء فهم، معتمد على ظن والظن ال يغن عن احلقيقية شيئا. سوء تصرف وسوء تقد

 ا.ه عربريسنا، ونسري عربتهكذا هي الصروف وهكذا هي االقدار 
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وقد نوفق اىل استثمارها وجين مثارها، وقد نتعس وختيب آمالنا بنتائجها ونصدم مبا 

يؤول اليه مصرينا، ويف كال احلالتني نكون عاجزين عن خمالفة ما حيدث شئنا ام ابينا. 

وكل ما كان  ،وامنا ذلك ألن النتائج مغيبة عنا ،او مصيبون خمطئونليس ذلك بأننا 

ان ندرك كنهه فنغري مساره ليصبح يف صاحلنا، او ان نعدل مغيب عنا فليس مبقدورنا 

 او يضر حبياتنا.  ،ما يكدر صفونا أنفسنامنطه لنبعد عن 

 هكذا هي احلياة ال بد ان تسري وفق ما قدر هلا ان تسري عليه. 

وهكذا هي الظروف ال بد ان تفرض واقعها الغييب حينما تولد ساعة احلدث الذي كان 

             . للعيان واقعا ماثال أصبحم ث ،قبل حلظة غيبا

           ****************************** 

************** 

******* 

*** 
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